– Multifunktionel flowerpot og Lanterne i nordisk design
med indbygget LED lys og vandtæt højtaler

NORDIC D’LUXX Flowerpot og Lanterne er designet af den anerkendte danske designer
Henrik Pedersen fra 365° NORTH i et moderne, nordisk og organisk design. Flowerpotten
gør op med den traditionelle blomsterkrukke og tilfører multifunktioner, der kan være anvendelige inde som ude, til blomster og planter, som isspand, vinkøler, højttaler og som lyskilde.
Med det indbyggede LED lys, kan både Flowerpot og Lanterne oplyse en sen sommeraften,
når du sidder udendørs på terrassen. Ud over det justerbare lys kan Flowerpot også anvendes som højttaler. Stream og afspil din yndlings musik og skab mindeværdige øjeblikke med
venner og familie.

NORDIC D’LUXX Flowerpot og Lanterne er produceret i et brud- og frostsikkert plastmateriale, der kan tåle ned til 20 minusgrader, med en flot hank i læder og nitter i rustfrit stål. Den
kan derfor også placeres med ledning tilkoblet udendørs i haven, i indkørslen eller ved din
hoveddør. Indstil timeren i din Flowerpot og kom hjem til klart lys i de mørke vinter timer, eller
benyt timeren til at sikre dit hus, ved at lade det være oplyst, når du er væk. IP65 godkendt
til udendørs brug. Fødevarer kontakt godkendt iht. EC 1935/2004, 10/2011. CE godkendt.
VANDTÆT HØJTALER I FLOWERPOT
Alle 3 størrelser i Flowerpot fås samtidig med lys , også med indbygget bluetooth højtaler der
er vandtæt og derfor tåler at stå ude. Stream og afspil din favoritmusik fra streamingtjenester
eller fra din smartphone, ved indgangen når gæsterne ankommer, når i hygger i haven eller
på middagsbordet med lys og lækker lounge musik.

STYRES MED APP
Styr din Flowerpot og Lanterne via en gratis APP på din Smartphone, der tilslutter via Bluetooth og få adgang til din favorit musik og streamingtjenester. Afspil din favorit musik med
den indbyggede bluetooth højtaler, der kan spille op til 6 timer på fuldt opladet batteri. Høj
ydeevne og fantastisk lyd. Lys i et utal af farver gør det via app’en muligt at indstille netop din
ynglingsfarve, eller anvende en af de forudindstillede lysprogrammer såsom lysterapi, sunrise mv. Kan lyse op til mellem 12 og 15 timer, afhængig af krukke størrelse på fuldt opladet
batteri. Oplad din Flowerpot og Lanterne og placer den hvor du har lyst.

DOWNLOAD APP
Når NORDIC D’LUXX App er downloaded fra App Store (IOS) eller Google Play (Android) og installeret, kan du med hjælp
fra brugermanualen styre lys og lyd på din flowerpot og Lanterne.
Har du flere kan du styre hver enkelt, eller du kan gruppere dem og
navngive dem. Indstille til forudvalgt lys funktioner så som Spa Light,
Sunrise, Breathing eller Random eller lave dine egne. Timerfunktion
kan tilsluttes.

LUXX FLOWERPOT
Fåes i 3 størrelser kun med lys og 3 størrelser med både lys og indbygget bluetooth højtaler.

LUXX Flowerpot XL
10586 Light
10346 Light & Speak

LUXX Flowerpot L
10344 Light
10345 Light & Speak

LUXX Flowerpot M
10341 Light
10342 Light & Speak

LUXX LANTERNE S
Fåes kun med lys men i pakke med 1 stk. 2 stk. eller 3 stk.

LUXX Lanterne S
10331 Light 1 pack

LUXX Lanterne S
10332 Light 2 pack

LUXX Lanterne S
10333 Light 3 pack

NORDIC D’LUXX
Volmersgade 6
7100 Vejle
T: +45 88 44 86 44
Info@nordicdluxx.dk
www.nordicdluxx.dk

FLOWERPOT

LANTERN

LYS

LYD

