
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.
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www.dimplex-fires.eu

De Vivente wordt standaard geleverd met verschillende achterwanden om de haard aan te passen aan je interieurstijl. Er 
zijn 4 achterwandopties: lamellen, tegel- en steenmotief en effen zwart. Unieke functies van de Vivente zijn de SmartSense-
bewegingsdetectie, verwarming, een veelvoud aan vuurinstellingen en kleurthema’s plus het geluid van een knapperend 
vuur. Deze functies kun je bedienen met de ingebouwde toetsen, de afstandsbediening of de Flame Connect-app 
(beschikbaar voor Android en iOS). Als je denkt dat je elektrisch vuur hebt gezien, kijk dán eens naar de Vivente. 

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

Een veelvoud aan 
vuurinstellingen en 
kleurthema’s 

Geluid van een knapperend 
houtvuur

Levendige en realistisch 
ogende vlammen

4 verschillende achterwanden 
meegeleverd voor diverse 
interieurstijlen

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

Flame Connect-app 
beschikbaar voor de 
smartphone

2 vuurbed opties - traditionele 
keramische houtblokken en 
heldere kristallen

SmartSense-technologie om 
beweging in de kamer te 
detecteren

Anti-reflectie glas8 ingebouwde sfeerverlich-
tingsthema’s, met de optie om 
je eigen thema volledig aan te 
passen via de app

7-daagse programmeerbare 
timer 
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Revillusion®

1-, 2- of 3-zijdig
230V/50Hz l 1500 Watt

en nog  
veel meer

Kleuren van het vuurbed: Achterwand-opties:

Groen

Blauw Steenmotief

Zwart

Ribbel (lamellen)

Tegelmotief

RoodLichtblauw

Paars

Afmetingen unit

Minimale afmetingen van de ombouw

Aanbevolen ruimte

Aanbevolen hoogte, 
kan hoger of 
lager zijn voor de 
gewenste installatie

Alle afmetingen zijn in mm

Alle afmetingen zijn in mm

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



Vivente FLAME CONNECT APP
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Flame Connect is een nieuwe 
app die je via een mooie en 
handige interface de volledige 
controle over je haard geeft. De 
app is beschikbaar op Android 
en iOS. Geniet van de nieuwste 
vlamtechnologie en ultra-
realistische vlameffecten om 
zo een uniek en verbluffend 
vuurbeeld in elke kamer te 
creëren.

• Scan en maak verbinding met Bluetooth om rechtstreeks met de haard te 
communiceren.

• Stem de modus en instellingen van de haard eenvoudig op je stemming af.
• Stel schema’s in om de aan- / uit-tijden van de haard te automatiseren.
• Verander het vlameffect en de LED-kleuren
• Voorkom ongeautoriseerde producttoegang door het eigendom van de 

haard te koppelen aan je account.
• Schakel de gastmodus in voor tijdelijke toegang door andere vertrouwde 

gebruikers van Flame Connect.
• Ondersteuning voor meerdere talen en keuze uit Celsius- en Fahrenheit-

uitlezing.

Controle over de 
elektrische haard, vanuit 

de palm van je hand.

Scan en maak 
verbinding met 
Bluetooth om 

rechtstreeks met de 
haard te communiceren.

Voeg zoveel haarden 
toe als je wilt voor een 
snelle en gemakkelijke 

bediening.

Stem de modus en 
instellingen van de 

haard eenvoudig op je 
stemming af.

Download de app! 
Scan de QR Code


