
OPLAADBAAR 
BATTERIJDUUR VAN 2 UUR

3 KLEUREN OM UIT TE KIEZEN
VARIABELE STERKTE

DIAMETER
15,5 CM

OVER 360° IN 
TE STELLEN 

 VERGROTING 
×1 . ×3

Bamboo Mirror
OPLAADBARE LEDSPIEGEL



Het nuttige met 
het aangename 
combineren
Ontdek onze ronde 
bamboe spiegel en zijn 
verschillende functies
De oplaadbare staande spiegel Bamboo 
Mirror is elegant en modern en past perfect in 
uw interieur dankzij het design van bamboe 
en de zwarte metallic poederafwerking. 

De spiegel X1 met een diameter van 
15,5 cm wordt uw beste hulpmiddel 
voor uw dagelijkse verzorging. 

Wilt u een perfecte make-up?  
Dit kan dankzij de magnetische 
vergrootspiegel X3 die u heel gemakkelijk 
bevestigt en weer verwijdert.

De bamboe spiegel is uitgerust met 
een ledverlichting. De tint en sterkte 
kunt u naar keuze instellen. 



3 tinten 
Warm, koud of natuurlijk licht?

Onze staande bamboespiegel heeft 
ledlampjes met een lange levensduur 
die specifiek zijn ontworpen om u 
te laten kiezen uit 3 kleurtinten: 

 Warm wit: verzacht de teint en 
oneffenheden van de huid. 

 Koud wit: zorgt voor een betere weergave 
van de kleuren en een beter licht.

 Natuurlijk wit: verandert de 
kleurwaarneming niet en is ideaal voor 
het aanbrengen van make-up.

 Warm   Natuurlijk   Koud  
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Variabele sterkte 
Welke lichtsterkte ook uw voorkeur heeft, sterk of zacht, 
alles is mogelijk met de Bamboo Mirror.  
Stel de lichtsterkte naar wens in.  
Houd uw vinger op de aanraaktoets en 
pas de sterkte naar wens aan. 



Functies 
Het natuurlijke en elegante design van 
bamboe is niet het enige pluspunt. 

De X3 vergrotende spiegel is gemakkelijk te bevestigen 
aan de grote X1 spiegel, voor nog meer precisie. 

De Bamboo Mirror is instelbaar over 360°, waardoor 
uw elke hoek van uw gezicht kunt bekijken. 

Deze verlichte tafelspiegel is oplaadbaar via USB-C  
en heeft een  batterijduur van 2 uur. 
Lang genoeg om u op te maken en uw huid te 
verzorgen, waar u zich ook in uw huis bevindt!

Een rechthoekig bamboe plateau ondersteunt 
de spiegel en biedt ruimte voor het plaatsen 
van uw sieraden, accessoires en make-up. 

De Bamboo Mirror, dat is uw spiegel. De spiegel heeft 
een geheugenfunctie en onthoudt de sterkte van 
elke tint die tijdens het laatste gebruik is gebruikt.



In een paar woorden...
• Oplaadbare staande spiegel ×1 · ×3
• Elegant design van bamboe met 
zwarte poedercoatingafwerking
• Ledlampen met lange levensduur
• Keuze uit 3 kleurtinten: warm, koud of natuurlijk licht
• Verschillende lichtsterktes
• Spiegel ×1 met een diameter van 15,5 cm
• Vergrotende compacte magnetische spiegel ×3
• Oplaadbaar via USB-C
• Batterijduur van 2 uur
• Geheugenfunctie met opslag van de 
parameters van het laatste gebruik
• Over 360° in te stellen
• Touchbediening

Afmetingen Master Carton

40,5 × 36,5 × 34,5 cm

Gewicht Master Carton

6,5 kg

Colour Boxes / Master Carton

6

Afmetingen Colour Box

19,5 × 32,5 × 11,5 cm

Gewicht Colour Box

0,9 kg
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