
VEGAZ
Not for Gamblers. 

For Winners.
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Zowel de afmetingen als het design 

van de Luxura VEGAZ zijn overwel–

digend! Elk detail van dit premium 

product is weloverwogen ontworpen 

en vult ieder detail perfect aan. 

Innovatieve lichttechnologie, een 

adembenemend design en sensatio-

nele kwaliteit, dat is waar de VEGAZ 

voor staat. Dit technische hoogstandje 

resulteerde in een verbazingwekkende 

energie-efficiëntie. Slimme innovaties 

zijn toegevoegd aan de vele handige 

functies, zoals SoundAround met 

Bluetooth, Climate Control en 

IP Control 2. De VEGAZ is MEGA, 

zowel qua omvang als qua prestaties.







The winning system

IP Control 2
IP control: het unieke ‘Intelligent Power Control system’, een zeer 
geavanceerde techniek met dynamische controle over de elektronische 
voorschakelapparatuur met een grotere efficiency in energie als resultaat. 
Deze intelligente software houdt controle over de stroomvoorziening van 
de lampen en zorgt dat de output van de lamp gedurende de gehele 
levensduur constant is. Het bewaakt de optimale (en door de EU aanbevo-
len) waardes binnen de 0,3 Watt/m2 . Bovendien kan met het nieuwe
IP Control 2-systeem elke lamp afzonderlijk worden geregeld: lampen die 
verder van het lichaam af staan krijgen meer vermogen om zo de afstand 
te compenseren. IP Control verlaagt het algehele energieverbruik van de 
lampen met 25% en vergroot bovendien de levensduur van de lampen.

Lampinnovatie wordt naar een hoger niveau getild met de Maxlight 
PREMIUM lampen, die in elk opzicht baanbrekend zijn. Dankzij het 
gebruik van speciale blauwe fosfor creëren PREMIUM lampen een 
diepblauw licht binnen een inventief lichtspectrum met een optimale 
balans van UVA en UVB. Dit resulteert in een intense pigmentatie. 
Daarnaast produceren Maxlight PREMIUM lampen een technisch 
superieure UV-balans over de gehele lengte van de lamp, voor een 
prachtige en gelijkmatige bruining.

All In
Premium Maxlight

De VEGAZ combineert de innovatieve Maxlight PREMIUM blauwe 
lampen met PREMIUM rode lampen en zorgt zo voor excellente 
bruiningsresultaten incl. huidverzorging. Het lichtspectrum en de 
positionering van de blauwe en rode lampen zijn perfect op elkaar 
afgestemd voor een mooie, intense bruining.

Think twice
The light combination

De VEGAZ is wereldwijd een absolute primeur in de UV-LED-technologie 
voor geavanceerde, professionele zonnebanken. Speciaal ontwikkeld 
voor een enorme prestatieverbetering. De VEGAZ UV-LED TANNING 
BOOSTER introduceert een volledig nieuw niveau van gezichtsbruining: 
een direct zichtbaar en beter bruiningseffect. Een ander kenmerk van 
deze technische innovatie: dankzij een unieke reflectorbehuizing wordt 
het LED-licht volledig gelijkmatig en optimaal over het gezicht verdeeld.

De VEGAZ biedt de oplossing voor elke uitdaging, zelfs voor de delen 
van het lichaam die moeilijker te bruinen zijn. De geïntegreerde 
schouderbruiner garandeert samen met het nieuwe visuele en 
functionele technische hoogstandje van de VEGAZ: de nekreflector, 
het perfecte bruiningsresultaat in het nek- en schoudergebied.

Right back
Shoulder tanner +

LED there
be light



big Comfort

BIG
DATA,

Dankzij de slimme innovatie van een 
unieke online interface is draadloze 
communicatie met de VEGAZ de nieuwe 
standaard. Naast software-updates stelt 
de speciaal hiervoor ontwikkelde online 
portal MyLuxura veel data ter beschik-
king in een beveiligde inlogomgeving. Dit 
is buitengewoon praktisch voor service-
vragen, probleemloos gebruik en analyses. 
Alle belangrijke gegevens kunnen direct 
worden gedownload voor een diagnose 
van het apparaat. Gegevens zijn direct 
beschikbaar en worden gepresenteerd 

in een duidelijk overzicht. Met 
MyLuxura kan elke Luxura Vegaz 
via WLAN of LAN met het inter-
net worden verbonden. Technisch 
personeel kan ter plaatse de sta-
tus van de zonnebank uitlezen en 
parameters instellen via de lokale 
MyLuxura-portal. Zelfs zonder 
internetverbinding.

away

Wat zijn de wensen? Vegaz comfort 
betekend niet alleen zelf gekozen muziek 
afspelen, maar tevens ook het klimaat 
regelen. De gebruiker kan nu simpelweg de 
eigen gewenste temperatuur instellen voor 
een ultiem aangename bruiningssessie. En 
er is meer: de optie Qsens zorgt voor een 
natuurlijke verfrissende nevel en Xsens III
prikkelt de zintuigen door middel van een 
subtiele aroma verspreiding met een keuze 
uit 3 heerlijke geuren. Wellness in alle 
opzichten.

Het gevoel van surround sound
Met de VEGAZ kan nu via Bluetooth 
muziek afgespeeld worden vanaf iedere 

smartphone. Er is zelfs een speciale 
houder aan het hoofdeinde in het 

flitsende ontwerp opgenomen! 
Via het full colour display is het 
selecteren van muziek en volume 
zeer eenvoudig. Vanzelfsprekend 
biedt de VEGAZ geweldig 
3D-geluid en een WLAN-verbinding 
voor het afspelen van internet–

radio, etc. Daarnaast bevat de geïn-
tegreerde SoundAround Plus feature

twee voorgeïnstalleerde SD-kaarten, 
met twee extra interne muziekkanalen. 
SoundAround Plus wordt standaard 
geleverd met My MP3 en SmartVoice. 
Pump up the volume!
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