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•   Spiegel met een dikte van 5 mm gelijmd op een geanodiseerd aluminium kader van 2,5 cm 
• De spiegel steekt 15 mm over het kader heen 
• Geen verlichting, stopcontact noch schakelaar
•  Verlichting als optie, zie blz 18/3
      Electrische aansluiting in het midden op 162,5 cm vanaf de grond

• Spiegel van 5 mm gelijmd op een geanodiseerde aluminium kader van 2,5 cm
• De spiegel steekt 15 mm over het kader heen
• Spiegel met een gezandstraald gedeelte die de verlichting bedekt

•    Geïntegreerde LED-verlichting, de sterkte varieert per afmeting
•  Infrarood schakelaar aan de onderkant rechts voor de afmetingen van 50 tot 110 cm en in het midden voor de  

afmetingen van 120 tot en met 180 cm
•  Spiegelverwarming
• De infrarood schakelaar is voorzien van een geheugenfunctie. In geval van stroomstoring zal hij op zijn laatst 
  bekende positie terugvallen
• Voor een correcte werking van de infrarood schakelaar, moet er een vrije ruimte van 15 cm gelaten worden onder de schakelaar

 Klasse 2 : Bescherming IP 44
      Electrische aansluiting in het midden op 162,5 cm vanaf de grond

• Spiegel van 5 mm gelijmd op een aluminium kader van 2,5 cm
• De spiegel steekt 15 mm over het kader heen
• Spiegel met een gezandstraalt gedeelte die de verlichting bedekt

•   Geïntegreerde LED-verlichting, de sterkte varieert per afmeting
• Infrarood schakelaar aan de onderkant rechts voor de afmetingen van 50 cm tot en met 110 cm en in het midden 
   voor de afmetingen van 120 cm tot en met 160 cm
• Spiegelverwarming
• De infrarood schakelaar is voorzien van een geheugenfunctie. In geval van stroomstoring zal hij op zijn laatst bekende 
   positie terugvallen.
• Voor een correcte werking van de infrarood schakelaar, moet er een vrije ruimte van 15 cm gelaten worden onder 
   de schakelaar.

 •  De intensiteit variator is altijd in het midden
 • De temperatuur variator is altijd links
 • De temperatuur variator voor de LED gaat van 2500° K tot 6500 K°
        Klasse 2 : Bescherming IP 44
       Electrische aansluiting in het midden op 162,5 cm vanaf de grond

• Spiegel met een dikte van 5 mm gelijmd op een geanodiseerde aluminium kader van 3,8 cm
• De spiegel heeft dezelfde afmetingen als het aluminium kader
• Spiegel heeft gezandstraalde randen van 4,5 cm breed om de spiegel heen die de verlichtingen bedekken

• Geïntegreerde LED-verlichting, sterkte varieert per afmeting
•   Infrarood schakelaar aan de onderkant  rechts voor de afmetingen van 60 tot en met 110 cm en in het midden voor de  

afmetingen van 120 tot en met 180 cm
•  Spiegelverwarming
• De infrarood schakelaar is voorzien van een geheugenfunctie. In geval van stroomstoring zal hij op zijn laatst 
  bekende positie  terugvallen
• Voor een correcte werking van de infrarood schakelaar, moet er een vrije ruimte van 15 cm gelaten worden onder 
   de schakelaar

 Klasse 2 : Bescherming IP 44z

 Electrische aansluiting in het midden op 175 cm vanaf de grond

• Spiegel met een dikte van 5 mm gelijmd op een aluminium kader van 3,8 cm
• De spiegel heeft dezelfde afmeting als het aluminium kader
• Spiegel heeft gezandstraalde randen van 4,5 cm om de spiegel heen die de verlichtingen bedekken

• Geïntegreerde LED-verlichting, de sterkte varieert per afmeting
• Infrarood schakelaar aan de onderkant rechts voor de afmetingen van 80 cm tot en met 140 cm 
• Spiegelverwarming
• De infrarood schakelaar is voorzien van een geheugenfunctie. In geval van stroomstorings zal hij op zijn laatst bekende 
   positie terugvallen.
• Voor een correcte werking van de infrarood schakelaar, moet er een vrije ruimte van 15 cm gelaten worden onder 
   de schakelaar.
       Klasse 2 : Bescherming IP 44z

 Electrische aansluiting in het midden op 175 cm vanaf de grond

• Spiegel met een dikte van 5mm gelijmd op een kader in PMMA van een dikte van 8 mm
• De spiegel is net zo breed als het kader
• 1 gezandstraalde rand van 1,5 cm die de verlichting bedekt
• Diameter 50 cm

•  Zonder schakelaar noch spiegelverwarming
 Klasse 2 : Bescherming IP 44z

 Electrische aansluiting in het midden op 161,5 cm vanaf de grond

Garantie 2 jaar
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