
Vivente
Revillusion®

Modele Vivente to najnowsza, ekskluzywna seria kominków elektrycznych Dimplex  
z technologią iluzji ognia Revillusion®. Posiadają one udoskonalony efekt płomieni, które 
jaśnieją nad realistycznie żarzącymi się polanami. Wybór spośród różnych barw podświetlenia 
paleniska oraz opcji natężenia oświetlenia, a także 4 rodzajów paneli tylnych umożliwia idealne 
wkomponowanie kominka w dowolną aranżację wnętrza. Zdalne sterowanie modułem 
grzewczym pozwala na czerpanie przyjemności z ognia i relaksowanie się w jego blasku przez 
cały rok, o dowolnej porze dnia. Za sprawą dołączonego pilota kontrola pracy urządzenia jest 
jeszcze bardziej komfortowa. Kominki dostępne są w 3 rozmiarach i 3 wariantach zabudowy: 
z 1-stronnym, 2-stronnym oraz 3-stronnym widokiem na palenisko.

USP’s
• Wyposażony w cztery, dekoracyjne panele tylne do wyboru: z gładką, czarną, metaliczną 

nawierzchnią, czarnymi, metalicznymi żeberkami, imitacją czarnych cegiełek 
wermikulitowych oraz naturalnego kamienia; umożliwiają one idealne wkomponowanie 
kominka w wystrój wnętrza

• SmartSense: technologia wyposażona w czujniki ruchu oraz zmierzchu wykrywa, gdy 
w zaciemnionym pokoju przebywają osoby i automatycznie włącza efekt płomienia, a w celu 
oszczędności energii, wyłącza go, kiedy pomieszczenie jest puste

• ComfortSaver: zużywa nawet do 11% mniej energii elektrycznej w porównaniu do klasycznych 
rozwiązań dzięki automatycznemu dostosowaniu prędkości wentylatora i mocy grzewczej. 
Umożliwia utrzymanie stałej, komfortowej temperatury w pomieszczeniu, a także pozwala 
obniżyć koszty eksploatacji urządzenia

• Posiada szyby antyrefleksyjne HD i umożliwia odtwarzanie dźwięku płonącego drewna

Zastrzeżenie
Opracowaliśmy tę publikację z najwyższą starannością. Jednak informacje w tej publikacji mogą być 
fałszywie interpretowane i mogły zostać zmienione lub uzupełnione. Niniejsza publikacja może ulec 
zmianie. Glen Dimplex nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań, decyzji lub wyników 

opartych wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszej publikacji.
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Vivente 75" Vivente 100" Vivente 150"

Ogólna 
specyfikacja

Efekt płomieni Revillusion® Revillusion® Revillusion®

Numer katalogowy 211682 211712 211743

Kod EAN 5011139211682 5011139211712 5011139211743

Model Wkład kominkowy Wkład kominkowy Wkład kominkowy

Widok na palenisko 1-, 2- lub 3-stronny 1-, 2- lub 3-stronny 1-, 2- lub 3-stronny

Kolor Czarny Czarny Czarny

Dekoracja paleniska Płonące polana LED Płonące polana LED Płonące polana LED

Wymiary 
produktu

Wymiary paleniska 
(szer. x wys.) 

75 x 34 cm 100 x 34 cm 150 x 34 cm

Wymiary zewnętrzne 
(szer. x wys. x gł.) 

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

Szczegółowa 
specyfikacja

Funkcja grzewcza Tak Tak Tak

Termostat Tak Tak Tak

Pilot zdalnego 
sterowania

Tak Tak Tak

Dodatkowe sterowanie 
manualne

Tylko efekt płomienia Tylko efekt płomienia Tylko efekt płomienia

Podświetlenie LED LED LED

Efekty dźwiękowe Tak Tak Tak

Efekty kolorystyczne Tak Tak Tak

Pobór energii

Grzanie, moc w trybie 1 1500 W 1500 W 1500 W

Grzanie, moc w trybie 2 – – –

Zużycie energii przez 
efekty optyczne 

20W 28 W 40W

Maks. zużycie energii 1500 W 1500 W 1500 W

Zasilanie Napięcie / częstotliwość 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Informacje 
dodatkowe

Masa produktu 38 kg 45 kg 60 kg

Długość kabla 
zasilającego

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

Gwarancja 2 lata 2 lata 2 lata

Na rysunku:  
Vivente 150"


