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En smart kombination af lys og lader!
Lampe og mobillader i ét: Markslöjd lancerer en række
nye lamper med smarte USB-udtag - og flere af dem
også med plads til opbevaring.
Belysning og integreret USB-ladere er sæsonens smarte
og praktiske kombination og Markslöjd præsenterer her
syv nye lamper af denne type.
Hvor der er lys, kan du lade din telefon op. Du behøver
ikke et ekstra udtag i stikkontakten og skal heller ikke bekymre dig om grimme adaptere eller bruge tid på at lede
efter ladere, der gerne har det med at forputte sig.
Er du på farten og har meget at holde styr på? Combo
er et nøgleskab med lys og indbygget USB. Pris 1 400 kr.
Kubik er et natbord i metal med både lampe og USB,
perfekt til dig, som læser på telefonen i sengen og senere
bruger telefonen som vækkeur. Pris 1 470 kr.
Inspirationen til Swan synes åbenbar. Lampen med
LED-lys har en justerbar arm og trinløs touch lysdæmper.
Findes i sort og hvid. Pris ca. 660 kr.
Savoy er en lampe med fod i messing eller børstet stål
Den smalle fod gør lampen særlig velegnet til små vindueskarme. Pris ca. 775 kr.
Hale er et godt bud på en lampe til skrivebordet. Den
giver et godt lys og har indbygget lysdæmper. USB-udtaget sidder på bagsiden. Fås i sort og hvid. Pris ca. 800 kr.
Halo væglampen er i sort metal og har indbygget
lysdæmper. USB-udtaget sidder på bagsiden af lampen.
Pris 665 kr.
Multi væghylde i metal har en indbygget lampefatning
og USB-udtag i hylden. Men en dybde på 20 cm og en
længde på 50 cm er er plads til flere småting end bare
telefonen, der ligger til opladning, på hylden. Pris 845 kr.

Combo er et nøgleskab med indbygget lyskilde og USB-udtag.

Kubik er en natbord som kombinerer tre funktioner: bord, lampe og
USB-udtag til opladning af din mobiltelefon.
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Swan med USB-udtag på bagsiden er en perfekt lampe til skrivebordet, hvor man ofte har telefonen liggende til opladning.

Savoy findes i krom og messing og har som de andre lamper USBudtag.

Multi er opbevaringshylde, lampe og ladestation i ét.

Det et næsten ikke til at se det, men både væglampen Halo og
bordlampen Hale har USB-udtag på bagsiden.

Hvis du vil låne produkter til fotografering eller arrangere konkurrencer, er
du meget velkommen til at maile eller ringe til Anne Louise Sørensen via
nedenstående oplysninger.

For yderligere information, kontakt venligst:
Anne Louise Sørensen, +45 (0)20 82 09 63, annelouise@perpr.dk
Billeder kan downloades i billedbanken på perpr.dk/billedbank
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