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KEUCO ROYAL REFLEX.2: spiegelkast en verlichte spiegel stralen in nieuwe glans

Nieuwste led-techniek en extra lichtbron geven een bijzondere sfeer in de badkamer

"Wat goed is nog beter maken" - dat motto past uitstekend bij de spiegelkast en verlichte spiegel
ROYAL REFLEX.2 van KEUCO. Het succesvolle model werd met innovatieve techniek verrijkt
en biedt nieuwe functies.

Voor een aangenaam licht moest de conventionele verlichting wijken voor de modernste ledtechniek. De led's geven een warm witte en bijzonder aangename lichtkleur van 3000 Kelvin af en
hebben een geschatte levensduur van meer dan 30.000 uur in gebruik. Naast de frontale
verlichting over de gehele breedte van de kast heeft zowel de ROYAL REFLEX.2 spiegelkast als
de verlichte spiegel nu een extra lichtbron. Met de wastafelverlichting wordt het armatuur
bijzonder mooi verlicht. Bij de modellen voor dubbelwastafeloplossingen van 1.300 mm is er ledlicht voor twee armaturen.

En KEUCO doet er nog een schepje bovenop: de KEUCO-draaidimmer vervangt de
tuimelschakelaar. Onder het frame aangebracht, kan men zowel tussen drie verschillende
verlichtingsmodi kiezen, als de lichtintensiteit dimmen. Met een korte druk op de draaidimmer
schakelt men de verlichting in en uit. Houdt men de draaidimmer in ingeschakelde toestand
langer ingedrukt, dan wisselt deze tussen de drie verschillende modi van wastafelverlichting,
bovenverlichting bij de spiegelkast en zijverlichting bij de verlichte spiegel of beide lichtbronnen in
de derde modus samen. Door de dimmer te draaien regelt men de lichtintensiteit.

De KEUCO ROYAL REFLEX.2 spiegelkast of verlichte spiegel is uiterst flexibel, want het model
is in vijf maten beschikbaar van 500 tot 1.300 mm. Naar gelang de breedte is de spiegelkast met
één, twee of drie dubbelzijdig verspiegelde deuren uitgerust.
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Nieuwste led-techniek met dimmer zorgt voor een aangename lichtkleur en goede opbouw bij
KEUCO ROYAL REFLEX.2 lichtspiegel en spiegelkast. Verschillende lichtbronnen en helderheid
zijn via een moderne draaidimmer in te stellen.
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