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Materiał: tworzywo sztuczne (ABS)
Zasilanie: 4x bateria AAA (brak w zestawie)
22 diody doświetlające LED
Opakowanie: estetyczne, kartonowe pudełko
Wysokość całkowita lusterka: 29 cm
Szerokość lusterka: 19 cm
Duże lusterko: 24 cm x 16,5 cm
Dodatkowe lusterko boczne: 24 cm x 8 cm
Dodatkowe lusterka boczne z powiększeniem 2x i 3x: 11,5 cm x 8 cm
Podstawa: 16 cm x 12 cm
Grubość lusterka: 6 cm
Waga z opakowaniem: 600 g
Kolor: czarny

2. Instrukcja obsługi:
→ Ustaw lusterko na płaskiej powierzchni.
→ Zdejmij klapkę z gniazda baterii i umieść w niej 4 baterie AA, pamiętając o odpowiedniej
polaryzacji (+ -)
→ Wciśnij przycisk On/Off (I O) z tyłu urządzenia, przestawiając go w pozycję I
→ Aby uruchomić podświetlenie LED dotknij okrągłego przycisku na tafli.
→ Aby zgasić podświetlenie LED, ponownie dotknij okrągłego przycisku na tafli.

LUSTERKO Z PODŚWIETLENIEM 22x LED
AG628C

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Informacje ogólne

Doskonałe lusterko kosmetyczne z powiększeniem. Wyposażone w aż 22 diody doświetlające LED
po zewnętrznej stronie głównego lustra. Diody LED są uruchamiane dotykowo - wystarczy kliknąć w
dowolnym miejscu lusterka aby je aktywować i rozświetlić sobie przestrzeń roboczą np. w trakcie
wykonywania makijażu. Bardzo ciekawy, a zarazem wygodny i praktyczny gadżet który ułatwi
wszelkie zabiegi kosmetyczne w domowych warunkach. Produkt posiada ponadto praktyczną
półeczkę na drobiazgi w podstawie lusterka. Jest ono w pełni regulowane - w płaszczyźnie 360
stopni, co czyni je jeszcze bardziej uniwersalnym i elastycznym. Umożliwia to jego dogodne
ustawienie zależnie od warunków oświetleniowych czy własnej potrzeby.
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Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
Lusterko posiada funkcję powiększenia, co znacznie ułatwia wykonywanie makijażu twarzy.
Jest wyposażone w aż 22 diod doświetlających LED na obrysie.
Aktywacja diod jest bardzo prosta i wygodna dzięki dotykowemu sensorowi - wystarczy
kliknąć w lusterko aby je uruchomić i doświetlić sobie przestrzeń roboczą.
Posiada solidną podstawę z dodatkową półeczką na drobiazgi, co zwiększa jego stabilność
i utrudnia przypadkowe wywrócenie się.
Lusterko jest w pełni regulowane (w płaszczyźnie 360 stopni), co pozwala dogodnie je
ustawić zależnie od naszych potrzeb bądź warunków oświetleniowych w pomieszczeniu.
Wyposażone zostało w 3 dodatkowe lusterka. Standardowe po lewej stronie oraz 2
dodatkowe lusterka powiększające (2x i 3x) po prawej stronie.
Do jego zasilania wystarczą 4 zwykłe baterie AAA co uniezależnia je od energii elektrycznej!

Lustro umożliwia również regulację natężenia światła LED.
→ Aby przyciemnić już uruchomione podświetlenie, należy przytrzymać okrągły przycisk na tafli, i
puścić go w momencie gdy podświetlenie przygaśnie do żądanego poziomu.
→ Aby rozjaśnić już uruchomione podświetlenie, należy teraz ponownie przytrzymać okrągły przycisk
na tafli, i puścić go w momencie gdy podświetlenie wzmocni się do żądanego poziomu.
Lustro może być obracane na boki z przeskokiem co 90 stopni. Dzięki czemu można je
ustawić w 3 różnych pozycjach. Wystarczy pewnie je chwycić i przekręcić w odpowiedni bok.
Lustro posiada również regulację nachylenia pod szerokim kątem. Należy zwyczajnie je
przechylić w pozycji góra-dół.

