
Vivente
Revillusion®

Deze Vivente-modellen zijn de nieuwste elektrische haarden van Dimplex met Revillusion®-
technologie. Allereerst door het vernieuwde en verbeterde vlameffect over realistisch gloeiende 
houtblokken. Er is ook een keuze uit omgevingslichtkleuren die bij uw stijl passen, en 
mogelijkheid van 4 verschillende achterpanelen die bij de meeste interieurs passen. Slimme 
bediening en verwarmingsfuncties maken het gemakkelijker dan ooit om op elk moment van 
de dag of het jaar te genieten van het beste van deze open haard. Die kunnen allemaal worden 
bediend met een eersteklas afstandsbediening. Verkrijgbaar in 3 maten, in front-, 2- of 3-zijdige 
layout.

USP’s
• Wordt geleverd met vier verschillende achterpanelen die de mogelijkheid bieden om het 

perfecte vuur te kiezen: Black Vermiculite Tile Effect, Black Metallic Ribs, Smooth Metallic 
Black en Rugged Stone Cladding

• SmartSense: Gebouwd voor gemak, de technologie detecteert wanneer de kamer bezet is 
en schakelt ‘s avonds automatisch het vlameffect in, terwijl het ook het product uitschakelt 
wanneer het een lege kamer detecteert om energie te besparen

• ComfortSaver: met een energiebesparing tot 11% ten opzichte van traditionele hijssystemen. 
Het past zich automatisch aan om een   nauwkeurige kamertemperatuur te behouden, wat 
resulteert in lagere kosten en een comfortabelere kamertemperatuur

Disclaimer
We hebben deze publicatie met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie in deze publicatie 

kan echter onjuist worden weergegeven, is mogelijk gewijzigd of aangevuld. Deze publicatie kan worden 
gewijzigd. Glen Dimplex is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van acties, beslissingen of resultaten die 

uitsluitend zijn gebaseerd op de informatie in deze publicatie.
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Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Algemene 
specificaties

Vuursysteem Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Artikelnummer 211682 211712 211743

EAN code  5011139211682 5011139211712 5011139211743

Model Model voor Inbouw Model voor Inbouw Model voor Inbouw

Vuurzicht 1-, 2-, of 3-zijdig 1-, 2-, of 3-zijdig 1-, 2-, of 3-zijdig

Kleur Zwart Zwart Zwart

Decoratie / vuurbed LED houtset LED houtset LED houtset

Afmetingen

Vuurbeeld (BxH) 75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Product afmetingen 
BxHxD

74 x 66,5 x 30,7 cm 104 x 66,5 x 30,7 cm 154 x 66,5 x 30,7 cm

Kenmerken

Warmte afgifte 1500W 1500W 1500W

Thermostaat Ja Ja Ja

Afstandsbediening Ja Ja Ja

Handmatige bediening 
direct bij de haard 
mogelijk ja / nee

Alleen vlameffect Alleen vlameffect Alleen vlameffect

Lichtmodule LED LED LED

Geluidsmodule Ja Ja Ja

Instelling kleureffect Ja Ja Ja

Verbruik

Warmte-instelling 1 1500W 1500W 1500W

Warmte-instelling 2 - - -

Alleen vlamwerking 20W 28W 40W

Max. consumptie 1500W 1500W 1500W

Voltage
Spanning / elektrische 
frequentie

230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Specificaties

Gewicht product in kg 38 45 60

Kabellengte 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Tekening toont Vivente150




