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CU-MIRROR
De eerste spiegel die tegelijk
voor- en achterkant toont
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CU-MIRROR

De eerste spiegel
die tegelijk voor- en
achterkant toont
We maken in de badkamer al eens
rare kronkels om toch maar ons
achterhoofd, onze nek of rug te
bereiken. De nieuwe CU-Mirror toont
tegelijk voor- én achterkant en maakt
het ons zo een stuk makkelijker. Je haar
stijlen, nekhaar scheren, een ketting
omdoen… het kan nu zonder enige
moeite: puur badkamercomfort!
De spiegelkast bestaat uit twee
pivoterende panelen met aan beide
zijden spiegels. In het linkerpaneel
is aan de binnenkant een camera
geïntegreerd.

In de spiegel van het rechterpaneel
is subtiel een scherm ingebouwd. De
compacte camera stuurt beelden in
realtime en high definition door. Je ziet
direct elke handeling die je uitvoert en
krijgt een vloeiend en haarscherp beeld,
zonder enige vertraging.
Afmetingen
1200 mm à 2000 mm
gecombineerd met sound bar
1200 mm à 2000 mm.

A

Zo werkt CU-Mirror
Jouw CU-Mirror bedienen is kinderspel.

A Je opent beide deuren van de
spiegelkast en stelt de camera in op
de gewenste hoogte.

B

C

C Geniet van het resultaat!

B Dankzij de high definition-weergave
op het scherm krijg je een
haarscherp beeld. Je kan nu naar
hartelust stijlen, vlechten, borstelen,
je das knopen,… Je hoeft je niet
langer in oncomfortabele houdingen
te wringen.

Meer dan een gadget
Naast het unieke comfort bezit
CU-Mirror alle kwaliteiten die je van
Alke mag verwachten.
LED-verlichting
De energiebesparende LED-strip werd
perfect geïntegreerd in een luifel. Zo
heb je altijd een heldere kijk op wat je
doet.
Combibox
Elke CU-Mirror komt standaard met
een combibox. Een functionele hub
die je vrij kan uitrusten met dubbel
stopcontact of stopcontact en USBoplader.
Perfecte afwerking naar keuze
CU-Mirror is beschikbaar in
alle kleuren en designs uit onze
collectie. Zo combineer je de
spiegelkast probleemloos met al onze
badkamermeubelen.
Binnenin de kast zijn glazen
legplanken voorzien en krijg je dezelfde
hoogwaardige houtafwerking zoals bij al
onze producten.
De Alke-producten genieten van een
service-garantie van 5 jaar*.

*Voorwaarden: www.alke.be/garantie
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Alke behoudt zich het recht voor om haar modellen aan te passen in functie van nieuwe ontwikkelingen.
Zetfouten voorbehouden | Kleurafwijkingen mogelijk.
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