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Lampki na długie jesienne wieczory.
Nowości od Activejet!
Jesień rozgościła się już na dobre. Poranki są coraz chłodniejsze, wieczory
przychodzą prędzej. To ten czas w roku, gdy bez wyrzutów sumienia możemy
zakopać się pod kołdrą i spędzać wieczorne godziny relaksując się przy dobrej
książce czy serialu. Aby sobie to uprzyjemnić, warto zadbać o wygodną i
wydajną lampkę nocną, dzięki której wieczorne czytanie sprawi nam jeszcze
więcej przyjemności. Przedstawiamy nasze nowości!
Dla każdego coś klasycznego
Wielbicielom klasyki z pewnością do gustu przypadnie AJE-NERO. Ta prosta
lampka dostępna jest w 2 kolorach – czarnym i białym. Ma trzystopniową
regulację intensywności świecenia, co sprawia, że doskonale sprawdzi się w
sypialni, dając nam możliwość regulacji światła w zależności o nastroju.
Z myślą o zwolennikach klasyki powstała także AJE-LILI. Ta mała i smukła lampka
wprost idealnie nadaje się do sypialni. Wbudowany timer: 15 minut, 30 minut i
1 godzina w połączeniu z trzystopniową regulacją natężenia światła czynią AJELILI wygodną lampką nocną.
Trzecią propozycją dla wielbicieli klasyki jest fikuśna AJE-POLLI. Minimalistyczny
design dostępny w 2 klasycznych kolorach – czerni i bieli - sprawia, że lampka
pasuje do każdego wnętrza - od rustykalnego, poprzez skandynawskie aż po
industrialne. Lampka ma standardowy gwint E14, który pozwoli dobrać idealną
dla nas barwę i intensywność oświetlenia.
Dla wielbicieli skandynawskich klimatów
Styl skandynawski nie wychodzi z mody. Sypialnia w takim stylu jest ciepła i
przytulna, utrzymana w jasnych barwach, z naturalnymi dodatkami i elementami
wykonanymi np. z drewna.

W taki klimat doskonale wpisuje się lampka AJE-BORIS. Jej prosty,
minimalistyczny design zachwyci zwolenników skandynawskich wnętrz. Lampka
jest nie tylko piękna, lecz także bardzo praktyczna. Możliwość zmiany barwy
światła od ciepłej, przez neutralną do zimnej, w połączeniu z regulacją natężenia
światła, czyni ją doskonałą lampką nocną. Wbudowana bateria 2000 mAh
pozwala łatwo przenosić lampkę bez konieczności dostępu do źródła zasilania.
Kolejną propozycją, obok której zwolennicy skandynawskiego stylu nie przejdą
obojętnie jest AJE-NICOLE. Ta niezwykła lampka dostępna jest w 3 modnych
zestawach kolorystycznych: biel + różowe złoto, czerń + złoto i szarość + biel,
dzięki czemu idealnie dopasujesz ją do swojej sypialni.
Jeśli lubisz niekonwencjonalne przedmioty - spodoba ci się lampka AJE-FIXI. AJE,
dostępna w 4 pastelowych kolorach: błękitnym, różowym, szarym i białym. Jej
zabawny design w połączeniu z wyjątkową funkcjonalnością czyni ją fantastyczną
lampką nocną. Wbudowana bateria 2000 mAh pozwala łatwo przenosić lampkę
bez konieczności dostępu do źródła zasilania.
Dla zwolenników niecodziennych rozwiązań
Jeśli marzy ci się w sypialni coś całkiem niecodziennego, unikatowego i bardzo
funkcjonalnego - postaw na AJE-ORBI.
Lampka AJE-ORBI to dotykowa lampka LED z funkcją ładowania
bezprzewodowego i z głośnikiem bluetooth - zamknięta w eleganckiej obudowie.
Co więcej, w zestawie znajdziesz adapter do ładowania bezprzewodowego, który
pozwoli na korzystanie z ładowarki nawet w przypadku telefonów bez
wbudowanej funkcji ładowania bezprzewodowego.
Kolejną ciekawą propozycją jest lampa AJE-ARIA. To pierwsza w naszej ofercie
lampa stojąca. Jest smukła, klasyczna i czarna. Doskonale sprawdzi się
postawiona obok łóżka - nie tylko doświetl sypialnię, ale również będzie
przydatna przy wieczornej lekturze.
Poszukując idealnej lampki nocnej - warto poznać nasze nowości, wśród
których każdy znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie - lampki Activejet polecają
się na długie, jesienne wieczory!
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