
GELUID (*)
- Performant 2-weg systeem met basreflex (Art Sound)
- Dual coil woofer in, midhigh 2” driver
- Inclusief versterking en handige RF-afstandsbediening
- Geïntegreerde FM-tuner, DAB-radio, Bluetooth, …
- Overige kenmerken: zie p. 347 ‘Sound Mirror’

BEWEGINGSSENSOR
- Een PIR-detector (sensorprint onderaan het spiegelkader)

neemt bewegingen waar
- Te (de)activeren via het display (vooraan in het midden van de

spiegel)
- Werkt met de sfeerverlichting én de functionele verlichting

DIRECTE VERLICHTING
- Hoogwaardige, energiezuinige led-luifel met hoge

lichtopbrengst (vervanbare led-strip - zie service onderdelen)
- Lichtsterkte manueel aan te passen via het display (vooraan in

het midden van de spiegel)
- De PIR-detector kiest automatisch de laatst gekozen

lichtsterkte
- 4000 Kelvin koud wit

SFEERVERLICHTING
- Onderaan bij een spiegelpaneel / Onderaan en binnenin bij

een spiegelkast
- Automatisch via de PIR-detector

SPIEGELVERWARMING
- Geïntegreerde spiegelverwarming (bij spiegelkast in middelste

spiegelkastdeur)
- Bij aanwezigheid (PIR-detector) gedurende drie minuten

actief
- Automatisch actief van zodra de luchtvochtigheid meer dan

65% bedraagt

KLOK
- Zichtbaar op het display (vooraan in het midden van de

spiegel)
- Aanpasbaar via het display

TEMPERATUUR
- Omgevingstemperatuur zichtbaar op het display

DUBBELE USB-LADER EN STOPCONTACT
- Spiegelpaneel: in rechterzijkant (in uitschuifbaar rekje)
- Spiegelkast: achter middelste spiegelkastdeur

OPTIONEEL: GEWICHT (zie p. 356)
- Vlak in het vloerpas geïntegreerde weegschaal
- Te bedienen en af te lezen via het display
- Bekabeld (data-kabel door te trekken tot achter de spiegel)

VARIA
- Spiegel rechts voorzien van uitschuifbaar rekje met

stopcontact/dubbele usb-lader.
Opgepast! Rechts van de spiegel minimaal 25cm ruimte 
vrijhouden voor de uittreklade.

(*) De separate ALKE-soundbar wordt met 
de ALKE-Smart Mirror spiegelpanelen en met 
spiegelkasten tot een breedte van 1150mm 
verbonden via een separate stroomkabel. Deze 
stroomkabel dient door de klant voorzien te worden 
tussen de achterzijde van de ALKE-Smart Mirror en 
de onderbouwkast/het vaste front. Bij Smart Mirror 
spiegelkasten vanaf een breedte van 1200 mm zit de soundbar in het 
plafond van de spiegelkast geïntegreerd.

Technische info: www.alke.be

ALKE SMART MIRROR

Een spiegel vol onzichtbare technologische snufjes die ons het leven een stuk aangenamer maken en wel op een ecologisch 
vriendelijke manier. Bediening op je spiegelpaneel, daar kijkt niemand meer van op. Maar, wat had je gedacht van een 
spiegelverwarming die de spiegel alleen dàn vrijmaakt van waterdamp wanneer dit ook écht nodig is. Een functionele verlichting die 
enkel aan gaat wanneer jij ook effectief voor de spiegel staat en die jij kan instellen op de gewenste lichtsterkte. En terwijl je jezelf 
aan het wassen bent je door de speakers van de spiegelkast kan luisteren naar het nieuws op de radio of muziek van je smartphone!

SPIEGELELEMENTEN

PERFORMANCE
GUARANTEE

5 YEARS




