Clearly the most brilliant!

Clearly the most brilliant!

Display
your most
exclusive
products,
moments
and emotions

Eye-catcher on the wall Een display
en lichtobject in één. Zo laat de
EyeCatcher zich het best omschrijven.
Eenmaal geplaatst in de EyeCatcher
wordt elk object een echte blikvanger.

EyeCatcher @ your home Gedenkwaardige momenten laten zich vanaf nu vangen
in de SeeMe EyeCatcher. Uw eerste modelauto, een dierbaar sieraad, het eerste
babyschoentje of de golfbal waarmee u uw eerste hole-in-one sloeg worden blikvangers
in uw woonkamer, entree of werkkamer. Sfeervol verlicht en dankzij de geïntegreerde
spiegel kunt u uw dierbare object in één oogopslag rondom bekijken. De EyeCatcher is
uw personal memory display.

Stylish technique Met een druk op
knop begint of eindigt uw presentatie.
Met de EyeCatcher op een donkere
of gekleurde achterwand wordt de
presentatie nog exclusiever, dankzij het
sfeervolle indirecte licht van tien witte
LED-lampen aan de achterzijde.

EyeCatcher @ your office Uw eerste product of een speciaal geschenk; vanaf nu kunt
u er naar kijken wanneer u wilt in uw SeeMe EyeCatcher. Een herinnering die iedere dag
opnieuw inspireert en uitstekend dienst doet als relatiegeschenk.
EyeCatcher @ your store De highlights uit uw collectie krijgen het podium dat
ze verdienen in een SeeMe EyeCatcher. Imposant wordt het wanneer u meerdere
EyeCatchers combineert tot een displaywand. Dankzij de LED-verlichting en de heldere
spiegel staan uw producten helemaal in de spotlights.

Curiositeiten

Herinneringen

Verzamelobjecten

Passies

See Me
Love Me
Show Me

Design award De SeeMe EyeCatcher staat voor Nederlands
topdesign en is bekroond met de GIO-award voor Goed
Industrieel Ontwerp. Het design en de hoogwaardige
uitvoering creëren een unieke wijze om uw meest exclusieve
producten, momenten en herinneringen te presenteren.

Afmetingen: 30 x 21 x 13 cm (11.8 x 8.3 x 5.1 inch)
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De witte LED’s werken op een 9v 500mA adapter of
op batterijen (niet meegeleverd). The EyeCatcher kan
eenvoudig worden gemonteerd op elke ondergrond.
Basismontagematerialen worden meegeleverd.

SeeMe brilliant De transparante kap van hoogwaardig
polycarbonaat zorgt voor een stofvrij compartiment. Vijf LED’s
in het plafond geven u een heldere blik op elk object.
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