
Look
MAGNUM Look spiegelverwarming geeft altijd een heldere kijk bij het scheren, kappen 
en opmaken. Er is geen veeg met de handdoek voor nodig om jezelf weer te zien in de 
spiegel na het douchen of bij gebruik van warm water. 
 
MAGNUM Look wordt aangesloten en eenvoudig geschakeld via de lichtschakelaar en 
voorkomt condensvorming in “no-time”. Het voorkomt bovendien de nare 
handdoekstrepen die achterblijven na het verwijderen van condens. Aansluiting direct 
op het lichtnet, via de lichtschakelaar in de badkamer, voorkomt onnodige verspilling 
van energie.

MAGNUM Look spiegelverwarming is een zelfklevend verwarmingfolie-element dat 
rechtstreeks aan de achterzijde van de spiegel kan worden aangebracht. De elementen 
zijn dubbel geïsoleerd en mogen daardoor ook in badkamers worden toegepast 
(vochtige ruimtes).
 
Het vermogen realiseert een snelle opwarmtijd van ca. 5 à 8 minuten. In die korte tijd 
wordt de spiegel al op een temperatuur van ca. 40°C gebracht en wordt 
condensvorming voorkomen. De maximaal haalbare spiegeltemperatuur is begrensd tot 
ca. 50°C. Zodoende is het product absoluut veilig bij aanraking.

MAGNUM Look wordt standaard geleverd inclusief
• Verwarmingsfolie met zelfklevende achterzijde
• ±1 meter aansluitkabel
• Installatievoorschriften

Garantie
2 jaar garantie op de elektrotechnische werking.

Dikte 1 mm
Voltage 230 Volt
Aansluiting 2-aderig, dubbel geïsoleerd
Klasse IP-34, klasse 2
Keuring FIMKO, CE markering
Temperaturen 40 à 50°C (afhankelijk van 

omgevingstemperatuur)

 
 
 
 

Aanbrengen folie
De spiegel mag niet beschadigd zijn (bv: afgebroken stukjes van de rand, handmatig op 
maat gesneden etc.) i.v.m. mogelijke scheurvorming door spanningsverschillen tijdens 
het opwarmen. Voor bevestiging kunt u eenvoudig gebruik maken van de zelfklevende 
achterzijde. Deze moet direct op de achterzijde van de spiegel worden aangebracht.
 
LET OP: De folie heeft een zeer hoge kleefkracht, hierdoor wordt
deze blijvend bevestigd.

Beschikbare producten
Art.Nr. Afmeting Watt
310035 Rond 35 cm 50 Watt
310029 29 x 29 cm 27 Watt
310050 36 x 50 cm 50 Watt
310058 40 x 58 cm 50 Watt
310055 50 x 58 cm 70 Watt
310075 57 x 75 cm 100 Watt
310085 58 x 85 cm 120 Watt
310110 57 x 110 cm 150 Watt
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