
Logset 20’

De Revillusion® logset 20” van Dimplex is een elektrisch vuursysteem dat is 

ontwikkeld om je ongebruikte haard meteen weer tot leven te brengen. 

Heel eenvoudig te installeren, veilig, onderhoudsvrij en qua energieverbruik 

verrassend zuinig. Een prachtige manier om je weer te laten fascineren 

door vlammen die vanaf de gloeiende blokken omhoog schieten. Je haard 

weer neerzetten als het middelpunt voor heerlijke momenten. Voorzien van 

omgevingslichtfuncties en een verwarming en zelfs van een afstandsbediening. 

Zo kun je het hele jaar door op elk moment van de dag van je comfortabele 

haard genieten.

• Verstelbaar helderheidsniveau voor de gewenste sfeer

•  Mirage Flame paneel - gedeeltelijk mat acrylpaneel dat beter werkt dan een 

spiegel en dat alleen levensechte vlammen laat zien zonder reflecties

• Het 360° licht voegt een flikkerend licht toe voor een beter vuur- en lichteffect

•  Als de vlammen geen hitte afgeven, kun je 365 dagen per jaar genieten van 

de unieke charme van de haard

Revillusion® | 230V/50Hz | 1300 Watt



Afmetingen Alle afmetingen zijn in mm

603

482

317

Logset 20’

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.

Log set 20"

Algemene specificaties

Vuursysteem Revillusion®

Artikelnummer 211156

EAN-code 5011139211156

Model Inzet

Zicht op het vuur 3-zijdig

Kleur Zwart

Decoratie / vuurbed LED-houtset

Productafmeting
Vuurbeeld (BxH) -

Buitenmaten BxHxD 60,3 x 48,2 x 31,7 cm

Functies

Warmteafgifte Ja

Thermostaat Ja

Afstandsbediening Ja

Handmatige bediening direct bij de 
haard mogelijk ja / nee Alleen vlameffect

Lampmodule LED

Geluidsmodule Nee

Instellingen kleureffecten Nee

Verbruik

Warmte-instelling 1 in W 650W

Warmte-instelling 2 in W 1300W

Alleen vlamwerking 9W

Max. verbruik 1300W

Voltage Spanning/elektrische frequentie 230V/50Hz

Specificaties

Productgewicht in kg 5,5

Kabellengte 1,5 m

Garantie 2 jaar




