SPIEGELELEMENTEN
ALKE CU-MIRROR
We maken in de badkamer al eens rare kronkels om toch maar ons achterhoofd, onze nek of
rug te bereiken. Het nieuwe spiegelconcept toont tegelijk voor en achter en rekent dus af met
onze belangrijkste fysieke beperkingen. Met dit concept wordt een gigantische stap voorwaarts
gezet op het vlak van gebruiksvriendelijkheid. Je haar stijlen, nekhaar scheren, een ketting
omdoen,… het kan nu zonder enige moeite: puur badkamercomfort!

CU-MIRROR - SPIEGELKAST

Spiegelkast met spiegels op houten panelen. Bij het openen van de spiegelkast kan de
gebruiker met het grootste gemak en simultaan de voor- en achterkant van het bovenlichaam
bekijken.
In het linker paneel is aan de binnenkant een camera geïntegreerd. Functionele led-verlichting
(4000 Kelvin koud wit) zorgt voor een optimale belichting van je achterkant. In de spiegel van
het rechter paneel is - eveneens aan de binnenzijde - een scherm ingebouwd - ter grootte van
een normale tablet - voor de beeldweergave.
Wordt geactiveerd met een ir-schakelaar.
TAKEN M.B.T. DE ACHTERZIJDE VAN HET BOVENLICHAAM:
- haar stylen, drogen, kleuren, kammen
- haar opsteken
- haar bijknippen
- ketting met klein haakje aandoen
- kleedje met fijne bandjes of met rits achterin aantrekken
- bh met veel slotjes aandoen
- optimaal bedekken van een kalende plek
- das/kraag goed leggen
- pruik aandoen
- nekhaar scheren of trimmen
- grijze haren verwijderen
- achterkant oor zien
- plekje op rug monitoren

KENMERKEN

- DEUR MET CAMERA
• High-definition camerasysteem - 5 megapixel
• In hoogte verstelbaar voor een optimale aanpassing aan de grootte van de gebruiker
• Functionele led-verlichting helpt perfect zicht te krijgen op achterhoofd, nek en rug
- DEUR MET BEELDSCHERM
• 10,1" display perfect geïntegreerd achter spiegel
- Camera en beeldscherm worden pas zichtbaar na het openen van de spiegelkastdeuren
- Bekabeld (gesloten systeem)"
- In real-time, vloeiende, haarscherpe en kleurechte weergave van het camerabeeld van de
achterkant van het bovenlichaam
- Led-luifel met functionele led-verlichting (led-strip is vervangbaar ALU-profiel) over de
volledige breedte van de spiegelkast voor een egale distributie van het functionele licht
OPTIE:
Inclusief sound-system (zie sound mirror p. 347)
MEERPRIJS: € 1263
HOE BESTELLEN:
bestelcode + SPEC + sound-system
Technische info: www.alke.be
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INCLUSIEF 5 JAAR UITGEBREIDE PERFORMANCE-GARANTIE
(zie p. 378-379 - Garantievoorwaarden)

