
Vivente 75 | 100 | 150
De Vivente is een echte innovatie op het gebied van elektrisch sfeervuur. Met 
een keuze uit verschillende breedtes, namelijk 75, 100 en 150 cm, is deze haard 
geschikt voor een scala aan toepassingen, van kleine appartementen tot grote 
openbare ruimtes en zelfs boten of campers. Het gepatenteerde Revillusion 
vuureffect zorgt voor levendige en realistisch ogende vlammen, die opstijgen 
uit het midden van de haard. Bovendien kun je de vlammen en de verlichting 
uitgebreid aanpassen. Het slimme ontwerp maakt het mogelijk om een 1-, 2- 
of 3-zijdige sfeerhaard te creëren wanneer het product wordt geïnstalleerd. 
Welkom in de toekomst.

Vlamkleuren



www.dimplex-fires.eu

Vivente 75 | 100 | 150
230V/50Hz | 1500 Watt

3 inbouwopties

Achterwand-opties:

Afmetingen unit

Afstandsbediening

MODEL ART. NUMMER
EAN CODE

AFMETINGEN

75 211682 / 5011139211682 753 (b) x 666 (h) x 172 (d)

100 211712 / 5011139211712 1003 (b) x 666 (h) x 172 (d)

150 211743 / 5011139211743 1503 (b) x 666 (h) x 172 (d)

Specificaties, afwerkingen en afmetingen zijn onder voorbehoud.  
2 jaar beperkte garantie. © Glen Dimplex

Met meegeleverde 
afstandsbediening

Of download 
de app! Scan 
de QR Code

• Inclusief 4 achterwanden: geribbeld (lamellen), tegelmotief, 
steenmotief en effen zwart

• SmartSense-bewegingsdetectie
• Verwarming
• Geluid van een knapperend vuur

Features

3 maten, 1-, 2- of 3-zijdige sfeerhaard

Alle afmetingen zijn in mm

Steenmotief

Vivente 75 Vivente 100 Vivente 150

Zwart

Ribbel  
(lamellen)

Tegelmotief

 SmartSense-technologie 
Om beweging in de kamer te 
detecteren

Anti-reflectie glas

Achterpaneel 
4 verschillende achterwanden 
meegeleverd voor diverse 
interieurstijlen

Timer
7-daagse programmeerbare timer 

Vuurbed-opties 
2 vuurbed-opties - traditionele 
keramische houtblokken en heldere 
kristallen

Knapperend houtvuur 
Geluid van een knapperend 
houtvuur

Sfeerverlichtingsthema’s 
8 ingebouwde 
sfeerverlichtingsthema’s, met de 
optie om uw eigen thema volledig 
aan te passen via de app

 ComfortSaver 
Energiezuinige verwarming van  
1,5 kW, die tot 11% besparing oplevert

3 weergaveconfiguraties 
Standaard inbegrepen (1-, 2- of 
3-zijdige sfeerhaard)

Kleurthema's 
Een veelvoud aan vuurinstellingen 
en kleurthema’s  

Revillusion vlam-technologie 
Levendige en realistisch ogende 
vlammen

 Flame Connect-app 
Beschikbaar voor de smartphone


