Lys upp din väg
Tänk dig ett ljus, designat att ändra
atmosfären i din inredning på ett enkelt
och smidigt sätt –
har det.

Personlig hembelysning
mylight är en serie av innovativa LED-ljusprodukter utformade för att förbättra din livsstil – genom att leverera
komfort och säkerhet i ditt hem. Med mylight får du ett
fungerande kvalitetsljus för praktisk användning.

Lättplacerad
mylight är utformad för att kunna placeras på en mängd
olika platser i din inredning.

Lätt att använda
Alla mylight produkter är enkla att använda och installera.
De är utformade med självhäftande tejp för enkel montering. Timerns rörelse- och ljusaktiverade sensorer ersätter
behovet av strömbrytare.

När du kliver upp ur sängen på natten, kommer ett
varmt ljus slås på för att guida dig säkert genom
rummet. Den mjuka belysningen kommer automatiskt att stängas av när ingen rörelse upptäcks.

Anpassar sig till dina behov

Känn dig säker på natten

Att gå upp på natten blir enkel med ljus som slår
på när du behöver det.

När foten nuddar golvet, kommer ett mjukt ljus att
guida dig försiktigt och säkert genom rummet.

Omtänksam belysning
Ett varmt mjukt sken, där du behöver det, när du beinget fumlande för att hitta strömbrytaren i mörkret.

Lång livslängd
LED har en livslängd på upp till 30 år, baserat på
genomsnittligt aktivering av 1 timme per dag.

Enkel installation - inga verktyg behövs

Låg energiförbrukning

Installeras på några minuter med lätta instruktioner.
Redo att fästa med 3M tejp.

LED förbrukar knappt en tredjedel (7,5 W) för att
producera samma ljus som en 25W glödlampa.

När du öppnar din garderob tänds ett varmt ljus för
att guida dig. Den mjuka belysningen kommer automatiskt att stängas av när ingen rörelse upptäcks.

Anpassar sig till dina behov

Säker känsla på natten

Föreställ dig ett personligt ljus - ljus som aktiveras
genom att känna av dig, när och där du behöver det!

När du öppnar din garderob eller går in i ditt
badrum, kommer det varma ljuset att guida dig
lugnt och säkert.

Omtänksam belysning

Lång livslängd

Ett varmt mjukt sken, där du behöver det, när du
behöver det och som lyser upp din garderob.

LED har en livslängd på upp till 30 år, baserat på
genomsnittligt aktivering av 1 timme per dag.

Enkel installation - inga verktyg behövs

Låg energiförbrukning

Installeras på några minuter med lätta instruktioner.
Redo att fästa med 3M tejp.

LED förbrukar knappt en tredjedel (7,5 W) för att
producera samma ljus som en 25W glödlampa.

