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Beste klant,
Wanneer je een Mues-Tec toestel aanschaft, kiest u niet alleen voor een eerste klasse
product. Onze spiegels zijn zoveel meer dan alleen een technisch hulpmiddel!
Als oprichter en directeur van Mues-Tec, ligt de tevredenheid van onze klanten mij nauw aan het hart.
Met veel passie, ben ik voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve producten.
Producten die niet alleen uw huis, maar die uw dagelijks leven zo eenvoudig mogelijk moeten maken.
Daarom heb ik onze spiegels bewust namen gegeven in plaats van nummers. MIA, MALIN, MONA en Co. wil
ik niet zomaar een slim apparaat, wel een persoonlijk, charmant en betrouwbare metgezel voor elke dag.
Ook een product dat overtuigt in zijn functie en kwaliteit. Juist daarom ben ik des te meer
verheugd dat Mues-Tec niet alleen door de F.A.Z. met de prijs voor "Gewenste producten
en diensten 2020" werd onderscheiden, maar ook door Focus Money als "beste smart
home-oplossing van Duitsland" alsook voor de uitstekende klantenservice.
Met Mues-Tec haalt u een echt allround talent in huis!
Ik wens u veel plezier met uw spiegel!

VIKTORIA THUR

MIA

NIEUWE LOOK IN HUIS

AFMETINGEN

Een slim ding voor elk huis! De combinatie van een spiegel van hoge kwaliteit met de technische
voordelen van een computer. Dat maakt deze spiegel tot een gepersonaliseerde informatiedrager.
Een gepersonaliseerd aanbod van nieuws en informatie kan vrij en op een gebruiksvriendelijke
manier worden samengesteld en aangepast. De nieuwe ronde vorm, LED-verlichting met dimfunctie
maken van MIA een modieus en aantrekkelijk smart home-product.
√
√
√
√
√
√
√
√

Smart home control
Optimale verlichting met dimfunctie
Toegang tot Google Play Store® en de Apps
Geïntegreerd scherm (verborgen door magic mirror effect)
Ultra helder en haarscherp beeld
IP 65
Ophanging mogelijk met of zonder riem (optioneel)
Intuïtieve bediening met touchscreen of spraakbediening

Mia 70
Waterproof Rating IP65: Protection against ingress of dust and water jets
Speaker

15.6"

Internal speakers, 2 x 3W/4Ω

700mm Mirror

Magic Mirror

GPU \ CPU

RK3288, Cortex A17, 1.8 GHZ, Mali-T764

Brightness

500 cd/m2

Scope of delivery

700mm

Smart mirror / power supply / screws

24mm
Naam

Art. Nr.

Sku

Prijs*

Mia-70

SM-1561

222238

1.679,83 €

Black leather strap

ZB-0701

White leather strap

ZB-0702

Brown leather strap

ZB-0703

99,00 €

* Prijzen excl. BTW.

Smart Spiegel

MALIN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SMART FUNCTIES GEÏNTEGREERD IN DE SPIEGEL
MALIN is dé interactieve slimme spiegeloplossing voor in de moderne badkamer- en
woonkamerconcepten. Een LED scherm discreet verborgen in de spiegel, bij aanraking zichtbaar.
Dankzij diverse functies heb je altijd de laatste info over het weer, verkeer of nieuws uit de financiële
wereld. Dit maakt de slimme spiegel tot de perfecte metgezel om elke dag in de badkamer te
starten. Of het nu is voor de dagelijkse make-up of als entertainer tijdens het tandenpoetsen.
MALIN heeft wat nodig is om de ster van elke badkamer te zijn!

Malin 60
Screen diagonal
Waterproof Rating

Toegang tot Google Play Store® en de Apps
Externe apparaten aansluiten via Bluetooth vb. elektrische tandenborstel
Geïntegreerd scherm (verborgen door magic mirror effect)
Inclusief huidtester en weegschaal
Veilig (12 volt – IP 65)
Android systeem
Ultra helder en haarscherp beeld
Intuïtieve bediening met touchscreen of spraakbediening

23.6" / 60 cm
21.5"/ 54 cm
43" / 109 cm
IP65: Protection against ingress of dust and water jets from any direction

Speaker

Internal speakers, 2 x 3W/4Ω

Mirror

Magic Mirror
Mali-T764 / Rockchip RK3288, Cortex A17, 1.8 GHZ
Full HD / 700 cd/m2

Screen and brightness
Operating voltage
Weight net / gross
Scope of delivery

Smart Spiegel

Malin 120

21.5"/ 54 cm

GPU / CPU
√
√
√
√
√
√
√
√

Malin 100

Malin 80

12 Volt DC
12.6 / 18kg

13 / 19kg

24 Volt DC
18 kg / 42kg

43 / 50kg
Smart mirror / power supply / screws & dowels / wall bracket (Malin 120)

AFMETINGEN
Malin 100

Malin 80

Malin 60
600

Malin 120
1200

1000
800

800

800

600
21,5"

23,6"

800

21,5"

45

45

43"

45

54

Einheit: mm
Naam

Art. Nr.

Sku

Prijs*

Afm. (BxH)

Scherm (Diagonaal)

600 x 800

21,5” (54cm)

2.184,00 €

Malin-60

SM-2151

222224

Malin-80

SM-2361

222225

800 x 600

23,6” (60cm)

2.352,10 €

Malin-100

SM-2101

222222

1000 x 800

21,5” (54cm)

2.520,17 €

Malin-120

SM-4301

1200 x 800

43” (109cm)

4.032,77 €

* Prijzen excl. BTW.

INSTALLATIE
Malin 60/80/100

Malin 120

ADDITIONALLY INCLUDED IN THE SCOPE OF DELIVERY:
Weegschaal Body scale
Weegschaal waarmee u regelmatig uw gewicht en BMI kan meten en controleren. Deze
gegevens worden verwerkt en weergegeven in de app.
Huidtester Skin tester
Toestel dat eenvoudig uw vochtgehalte meet in de huid, om perfect te hydrateren.

Smart Spiegel

MONA

DIGITALE REVOLUTIE IN DE KEUKEN
Een Android gebaseerd smart home-technologie maakt het front van uw keukenkast
interactief.
MONA tovert kookvideo's, internet-tv en vele andere aantrekkelijke apps met een
Touch op het scherm of via spraak. Via Bluetooth, maakt MONA connectie met slimme
keukenapparatuur en entertainmentelektronica. Ingebouwde camera maakt skypen en
chatten mogelijk tijdens het koken, door de geïntegreerde microfoon en luidsprekers.
Ontworpen met zijn hoogwaardige zwart glazen oppervlak, perfect passend bij de
bestaande keukenapparatuur zoals de oven. De opbergruimte blijft intact, en het
touchscreen is onzichtbaar wanneer het uitgeschakeld is.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Altijd klaar voor gebruik
Beschermd tegen stoom en spatwater – IP 65
Toegang tot Google Play Store ® en de Apps
Smart home bediening
Externe apparaten aansluiten via Bluetooth
Android systeem
Intuïtieve bediening met touchscreen of spraakbediening
Skype- en chatfunctie
Ultra helder en haarscherp beeld
Perfecte pasvorm en behoud van opbergruimte

TECHNISCHE INFO
Mona 60
Screen diagonal
Speaker
Mirror
GPU / CPU
Screen and brightness

21.5" / 54cm LED
Internal Speaker, 2 x 3W/4Ω
Magic Mirror
Mali-T764 / Rockchip RK3288, Cortex A17, 1.8 GH
Full HD / 700 cd/m2

Weight net / gross

7 / 13kg

Scope of delivery

Smart mirror / power supply / Blum lift mechanism and tip-on / cable duct

Smart Spiegel

INSTALLATIE

INSTALLATIE MOGELIJKHEDEN
79

14

AFMETINGEN
594mm

455mm

21,5"

Naam

Art. Nr.

Mona 60

KS-2151

Sku

Afm. (BxH)

222226 594 x 455

Scherm (Diagonaal)

Prijs

21,5” (54cm)

2.184,00 €

* Prijzen excl. BTW.

Smart Spiegel

VEILIG PLEZIER IN NATTE RUIMTES
Perfect voor als je geen entertainment wil missen terwijl je ontspant in het bad of onder de douche.
Voor zij die willen dansen op de nieuwste muziek tijdens het koken bij het bereiden van maaltijden,
of die de laatste aflevering van hun favoriete show willen bekijken. AQUARIUS werd speciaal
ontwikkeld voor gebruik in vochtige, natte en warme omstandigheden. Beschermend tegen stoom
en spatwater zorgt hij voor briljant entertainment in de keuken of badkamer. Als spiegel, of met een
kader van geborsteld of gepolijst roestvrij staal, of met kader in gekleurde acryl naar keuze, is het
een echte blikvanger. Voorzien van hoogwaardige speakers en een waterdichte afstandsbediening.
√
√
√
√
√
√

Smart TV (geïntegreerde tuner & Smart TV box).
Ultra helder en haarscherp beeld, ook in vochtige atmosfeer
Veilig (12 volt – IP 65)
Waterdichte afstandsbediening meegeleverd
Probleemloze wandinstallatie, inbouw of opbouw
Keuze uit verspiegeld, rvs of acryl kader

TECHNISCHE INFO
AQUARIUS 2200
Waterproof Rating

IP65: Protection against ingress of dust and water jets from any direction

Speaker

Internal vibration speaker. 3 Watt, 8 Ohm

Glass

Mirrored Magic Mirror glass or non-mirrored glass

Wall mounting system

Mounting frame or VESA bracket (200 x 200mm)

Cooling

Passive

Energy class

G

Dig. Television reception

DVB-C/-S2/-T2 HD, CI+-Slot

Smart TV

Android TV via HDMI

Screen and brightness

Full HD / 16:9 / 700 cd/m2

Operating voltage

12,5 / 15 kg

Scope of delivery

AQUA TV / Mounting frame / power supply / waterproof remote control

IR-Out

Aqua TV

12 Volt DC via external power supply

Weight net / gross

Audio-Out DC-12V

VGA

PC-Audio DVB-S2

DVB-T2/C Audio-Out

HDMI

USB

Headphone YPbPr AVIN CI Slot

AQUARIUS

INSTALLATIE

AFMETINGEN
600

580
Halterung

476

TV-Einheit

267

415

395

Halterung
Montagerahmen

70

Einheit: mm

NAAM

Art. Nr.

Aquarius-SG

SG-2200

222217

Spiegel

Aquarius-EG

EG-2200

222220

RVS geborsteld

Aquarius-EP

EP-2200

222230

RVS gepolierd

Aquarius-DA

DA-2200

Sku

Kader

Acryl

Scherm (Diagonale)

Prijs*
1.427,73 €

22” (55cm)

1.511,76 €
1.511,76 €
1.511,76 €
* Prijzen excl. BTW.

Aqua TV

Aquarius-SG
In Duitsland ontwikkelde spiegel die speciaal is ontworpen voor
gebruik als televisie. Dubbele mogelijkheden als spiegel en
als entertainment. Uitgeschakeld is het beeldscherm volledig
onzichtbaar en wanneer ingeschakeld, maakt het indruk met zijn
semi-transparante eigenschappen met een ultra-helder beeld.

Aquarius-EG
De TV wordt beschermd achter helder glas, afgewerkt met een
frame van geborsteld roestvrij staal dat zich onopvallend aanpast
in de ruimte. Natuurlijk is het corrosiebestendige roestvrij staal
uiterst geschikt voor langdurig gebruik in de badkamer.

Aquarius-EP
Glanzend RVS kader gaat perfect samen met het chroom
kraanwerk dat de badkamer TV omlijst achter helder glas.
Het corrosiebestendige roestvrij staal is uiterst geschikt
voor langdurig gebruik in vochtige omgevingen.

Aquarius-DA
Mag het iets kleurrijker? Het krasbestendig en gekleurd
acryl frame omlijst de TV, die wordt beschermd wordt door helder
glas. Ons kleurenpalet staat tot uw beschikking. Voor verder
op maat gemaakte producten, gelieve ons te contacteren.

ACRYL KLEURENPALLET

Aqua TV

schwarz

cremem

rot

orange

dunkelgrün

blau

dunklerot

gelb

* Andere kleuren beschikbaar.
Contacteer Van Marcke voor advies.

Met de "Have it your way!"- – collecties van Mues-Tec heeft u
de mogelijkheid om uw eigen, individueel product te creëren
met een vrije keuze van spiegels, displays en accessoires.
Wij richten ons op uw wensen en focussen op de visie:
You dream it - we build it!

LORELEI

HET UNIEKE STUK IN DE BADKAMER
Eén spiegel - twee functies. Terwijl de spiegel zich decoratief in het interieur integreert dat helpt bij
de styling en verzorging. Zo zorgt de geïntegreerde TV - eenmaal ingeschakeld – voor het beste
entertainment. Ook als u zich ontspant onder de douche of in bad, hoeft u geen compromissen te
sluiten op het gebied van design, comfort of veiligheid. Wat de spiegelgrootte en de positie van
de TV betreft, is LORELEI volledig afgestemd op de individuele wensen en ideeën van de klant. Dit
maakt elke LORELEI spiegel TV uniek.
√
√
√
√
√
√

Altijd in het juiste licht dankzij geïntegreerde LED verlichting (optioneel)
TV-entertainment met smartfunctie (geïntegreerde tuner & smart TV box)
Ultra helder en haarscherp beeld, ook in vochtige atmosfeer
Magic Mirror of chromen spiegel - de meerwaarde blijft
Veilig (12 volt – IP 65)
Waterdichte afstandsbediening meegeleverd

PRIJSVOORBEELD STANDAARD AFMETING
NAAM

Art. Nr.

Afm. (BxH)

Lorelei-100

SP-1080

1000 x 800

Lorelei-120

SP-1280

1200 x 800

Lorelei-140

SP-1480

1400 x 800

LED lighting

Scherm (Diagonaal)

Prijs*
2.940,34 €

boven of onderaan

22"(55cm)

3.108,40 €
3.276,47 €
* Prijzen excl. BTW.

TECHNISCHE INFO
Visible screen (mm)
Waterproof Rating

18,5" TV

22“ TV

409x230

476x267

Brightness (light intensity)
Cooling
Energy class
Operating voltage
Screen
Dig. Television reception
Smart TV
Scope of delivery

Spiegel TV

697x391

IP65: Protection against ingress of dust and water jets from any direction

Speaker
Wall mounting system

32" TV

Internal vibration speaker. 3 Watt, 8 Ohm
Standard: Keyhole or eye hook / individual solutions possible
700 cd/m2

350 cd/m2
Passive
G
12 Volt DC über externes Netzteil

24 Volt DC Netzteil

LED Panel / 16:9
DVB-T2/C/S2 mit CI Slot
Optional via HDMI
Mirror TV / mounting screws / power supply / waterproof remote control

7 STAPPEN MET UW KEUZE
Breite
32"
22"

Höhe

RGB Band
Warmweiß
Kaltweiß

18,5"

Afmeting van de spiegel

Selectie type spiegel

LED-positie

Grootte van de TV

Anti damp functie(optioneel)

LED-verlichting (optioneel)

Accessoires

De spiegel TV-serie biedt oplossingen op maat. Neem contact op met uw
verkooppunt van Mues-Tec voor een individuele offerte en ondersteuning.

GLASSOORTEN
Clear Diamond GL-1050

Glass color
Ideal space
Features & Benefits

Ghost Diamond GL-1070

Black Diamond GL-1060

Slightly darker than crystal glass

Black

Crystal Diamond GL-1080

Crystal

Bathrooms & changing rooms

Living & sleeping area

Commercial applications

TVinvisible (100%

TV visible (95%)

TV visible

Glass thickness
Edges
Glass type

6mm
Polished
Coated float glass

Chrome mirror

WATERPROOF TV
Een TV in de badkamer of keuken dat voldoet aan alle verwachtingen omtrent technologie en
design. Vochtigheid, door stoom of spatwater, brengt schade toe aan de elektronica bij toestellen
dat niet speciaal ontwikkeld werd voor natte ruimtes. Er is ook het veiligheidsaspect, denk aan
de haardroger in een gevuld bad. De Mues-Tec LORELEI en AQUA TV modellen voldoen aan de
verplichte beschermingsklasse IP65. Deze TV’s zijn special ontwikkeld voor vochtige ruimtes door
het laag voltage. Dit maakt de producten duurzaam én veilig in de badkamer.

TELEVISION SCREEN WITH HIGH BRIGHTNESS

Helligkeit: 300

Wat maakt een spiegel TV zo bijzonder? Dat het scherm desgewenst achter de spiegel kan
verborgen worden, en bij het inschakelen indruk maakt met een helder, duidelijk beeld.
Alleen exclusief bij Mues-Tec kunt u zich laten verwennen door de gloednieuwe serie met
hoogwaardige en heldere beeldschermen. Van een fabelachtige 700cd /m2. Dat is twee keer zo
helder als een conventioneel, normaal scherm. Resultaat? Een briljant, absoluut helderen duidelijk
beeld.
Spiegel TV

Helligkeit: 700

LOUISE

PASSENDE SPIEGEL VOOR ELKE INTERIEURSTIJL
LOUISE is een infotainer en aantrekkelijke blikvanger voor elk woonconcept. TV naar keuze wordt verborgen achter hoogwaardig spiegelglas, waardoor TV-genot op het hoogste niveau wordt
gegarandeerd. Het speciale spiegelglas, ontwikkeld en vervaardigd in Duitsland, maakt de TV onzichtbaar wanneer deze uitgeschakeld is. Zo ontstaat de illusie van een "eenvoudige" spiegel. Maar:
Eenvoudig is slechts de uitvoering...
Want van de keuze van een frame tot het bijbehorende ontwerp, wij laten ons volledig leiden door uw specificaties. Dit maakt LOUISE ideaal, wanneer technologie geleefd maar niet gezien moet
worden.
√
√
√

√
√
√

TV-merken discreet gespiegeld
Bioscoopgevoel thuis, tot 75-inch integreerbare TV
Alles in beeld dankzij de keuze uit verschillende spiegeltypes

KEUZE VAN SPIEGEL

Altijd een duidelijke lijn met passende lijsten voor elke stijl (optioneel)
Productie op maat: uniek, individueel & bijzonder
Gemaakt in Duitsland

KEUZE VAN TELEVISIE

Clear Diamond GL-1050

Black Diamond GL-1060

Ghost Diamond GL-1070

Crystal Diamond GL-1080

Iets donkerder dan kristalglas
Badkamer & kleedkamer Black
TV onzichtbaar (100%)
6mm
Gepolijst
Gecoat floatglas

Zwart
Woon- & slaapruimte
TV onzichtbaar (95%)
6mm
Gepolijst
Gecoat floatglas

Iets donkerder dan kristalglas
Woon- & slaapruimte
TV onzichtbaar (95%)
6mm
Gepolijst
Gecoat floatglas

Kristal
Commerciële toepassingen
TV zichtbaar
6mm
Gepolijst
Chroom spiegel

Spiegel TV

43"TV

50"TV

55"TV

65"TV

75"TV

953 x 536 mm

1107 x 622 mm

1217 x 686 mm

1440 x 810 mm

1661 x 935 mm

MAGNUS

GEZELLIGHEID IN PERFECTIE- INDIVIDUEEL OP
U AFGESTEMD
Comfort en welzijn gecombineerd met het beste entertainment. MAGNUS maakt gezellige
avonden voor de open haard tot een absoluut hoogtepunt. Uitgerust met hoogwaardige
materialen, het ultra heldere scherm, het beste beeld- en geluidsbeleving, al dan niet vergezeld
van de rust van laaiende vlammen.
√
√
√
√
√
√
√
√

Verschillende soorten glas om uit te kiezen
Keuze uit schermen met hoge helderheid
TV onzichtbaar wanneer uitgeschakeld
Gebruik van haarden van bekende fabrikanten
Hittebescherming door de illusie van echte vlammen
Waarheidsgetrouw aan uw specificaties
Ideaal voor suites, woonkamers en slaapkamers
Gemaakt in Duitsland

Wij gebruiken hoogwaardige haarden voor de op maat gemaakte producten, bekende merken
zoals Safretti. U kunt het exacte product, het geschikte scherm en het glasfront kiezen en
laat ons een individuele en op maat gemaakte "Magnus" samenstellen volgens uw ideeën.
U krijgt niet alleen een product met een buitengewoon design, maar ook perfect en precies
geïntegreerd in uw persoonlijke woonconcept. Een bijzondere blikvanger…

Wat heeft Magnus mij te bieden?
Met het open haard /TV-meubel uit de Magnus serie krijgt u niet alleen een uniek en op maat
gemakt interieuraccent, maar ook een ergonomisch product. Aangezien het menselijk gezichtsveld
eerder breder is dan hoog, is Magnus optimaal aangepast aan uw oog en zintuiglijke waarnemingen.
Bovendien is een groot, helder scherm in combinatie met de illusie van echte vlammen, dat u een
goed gevoel bezorgt.
Is de TV-haard geschikt voor mij?
De TV-haard kan bijna overal eenvoudig worden geïnstalleerd, zodat een montage altijd mogelijk is
waar er voldoende ruimte is.
Welke opties heb ik bij de keuze van een haard?
U kunt kiezen tussen de twee opties ethanolbrander of stoomhaard bij de keuze van de inzethaard.
Beide varianten zijn uiterst leefbaar en bovendien zeer milieuvriendelijk.
Ethanol brander: De inzethaard met bio-ethanolbrander is vooral voor liefhebbers van traditionele
vlammen. Hoewel de haard geen rookkanaal nodig heeft, zorgt hij toch voor een aangename
warmte..
Waterdamp haard: De inzethaard met waterdamp schenkt koude vlammen en tovert vlammen
met prachtige kleuren. Het voordeel is de veiligheid van het koude, maar de illusie van een echt
vlammenspel.

Spiegel TV

Deutschland

Schweiz

info@mues-tec.de

info@mues-tec.ch

www.mues-tec.de

www.mues-tec.ch

+49 (0)6648-9178880

+41 (0)33 588 0117

Hauptstr. 16, 36137 Großenlüder

Bierigutstr. 1, 3608 Thun

MENA
mena.sales@mues-tec.com
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