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SplashVision
Luxe in de badkamer eindigt tegenwoordig niet meer met een renovatie van uw
douche, een verwarmde rail voor uw handdoeken of vloerverwarming: televisie kijken zonder last van condens op het scherm of vocht in de TV behoort nu ook tot
de mogelijkheden. Stelt u zich eens voor hoe ontspannen het is om uw favoriete
programma vanuit een warm bad te bekijken, of zelfs vanuit uw spa in de tuin.
SplashVision biedt meer dan 60 verschillende uitvoeringen aan van waterdichte televisies voor uw badkamer of tuin. Inbouw televisies, opbouw televisies, spiegel televisies, spiegels met LED en TV, draadloze televisies, alles is bij ons mogelijk. Zelfs
televisies op maat!
Naast televisies bieden wij ook audio-oplossingen voor de badkamer en buiten aan:
de draadloze, drijvende, waterdichte SpeakerBal en het Wipod Audio Systeem.
De meeste keuze biedt onze BigSplash lijn. Deze televisies, voorzien van Samsung
schermen, zijn leverbaar in bijna ieder formaat en in verschillende kleuren.
De BigSplash televisies zijn ook voor extreme eisen geschikt, zo kunnen zij temperaturen van -10 tot +75 graden weerstaan.
In deze folder leest u meer over de mogelijkheden die SplashVision voor u biedt.
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Inbouw TV

Waterdichte inbouw TV

4

Waterdichte Televisie
geïntegreerd in de muur

Onze klanten vertellen ons dat ze onze inbouw TV’s een prachtige en stijlvolle oplossing vinden om TV te kunnen kijken in de badkamer. Installateurs zijn daarnaast
erg enthousiast over de eenvoudige installatie en het prachtige resultaat als de TV is
ingebouwd. Inbouw televisies zijn dan ook de mooiste oplossing om een TV in uw
badkamer te plaatsen.
Eenvoudig te installeren
Al onze inbouw televisies zijn ontworpen om eenvoudig geïnstalleerd te kunnen worden. De inbouwkasten zijn zonder veel moeite in te bouwen in ieder type muur.
Uiteindelijk hangt u de TV in de inbouwkast en klaar bent u. De televisies hebben
een iets groter voorpaneel dan de inbouwkast, hierdoor blijft enkel het beeldscherm
zichtbaar. Doordat de TV’s zelf allemaal waterdicht zijn is verder afdichten met siliconen kit niet nodig. De achterkant van de blijft TV zo ook altijd goed bereikbaar.
Het scherm beslaat nooit
Het LCD-paneel en de glasplaat ervoor worden warm. Hierdoor zal het scherm niet
beslaan. De BigSplash televisies zijn voorzien van ingebouwde speakers, maar u
kunt ook nog externe speakers aansluiten. Verder hebben de BigSplash televisies
touchknoppen onder het beeldscherm, waarmee de tv bediend kan worden.
BigSplash inbouw televisies zijn in 3 kleuren leverbaar. Onze Splashvision-Taka inbouw tv is altijd zwart uitgevoerd en wordt standaard geleverd met externe speakers.

ATI17

ABI15-42S

ABI15-42W

ABI15-42B

Specificaties: blz. 23-27
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Opbouw TV

Waterdichte opbouw TV

6

Waterdichte Televisie
voor aan de muur

Als u zonder al te veel voorbereidingen televisie wilt kunnen kijken in uw badkamer,
kiest u dan voor onze opbouw televisies. Alle opbouw televisies worden geleverd
met een VESA-muurbeugel. Als u een televisie aan uw spa wilt monteren hebben wij
hiervoor ook een speciale spa-beugel.
BigSplash: de meeste keus
Ook voor de opbouw televisies biedt onze BigSplash lijn de meeste keuze. De
BigSplash opbouw televisies zijn in bijna iedere maat tussen de 15” en 42” leverbaar
en kunnen worden uitgevoerd in het wit, zwart en zilvergrijs. Standaard hebben al
onze opbouw televisies ingebouwde speakers, maar bij de BigSplash televisies is
het zelfs mogelijk om externe speakers aan te sluiten. Voor gebruik buitenshuis zijn
de BigSplash televisies ook zeer geschikt, ze kunnen namelijk temperaturen tot
-10 °C weerstaan.
Analoge en Digitale TV
Alle televisies van SplashVision zijn voorzien van analoge en digitale tuners, voor het
beste beeld en geluid. De ATM17 is verder ook nog voorzien van een radio-tuner.
Verder zijn de televisies voorzien van teletekst. Ook voor al onze opbouw televisies
geldt dat de schermen warm worden en het beeld hierdoor niet zal beslaan.

ATM17

ABM15-42W ABM15-42S ABM15-42B

Specificaties: blz. 23-28
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Spiegel Televisie

en spiegels met LED & TV

8

Waterdichte Spiegel TV
voor in of aan de muur

Onze televisies met spiegelafwerking brengen design en techniek samen. Als u de
tv niet gebruikt heeft u een prachtige spiegel aan uw muur, of zelfs ingebouwd in uw
muur. Als de TV aanstaat kijkt u naar het beste beeld.
Inbouw en Opbouw
Onze BigSplash spiegel televisies zijn leverbaar als inbouw en als opbouw televisie.
De BigSplash spiegel televisies zijn technisch gelijk aan de standaard BigSplash tv’s,
het enige verschil is het ontbreken van de touchknoppen onder het beeldscherm.
Omdat ook de spiegel warm wordt als de tv aanstaat zal de spiegel niet beslaan.
Spiegel met LED en TV
Naast de spiegel televisies biedt SplashVision ook spiegels aan met LED verlichting
aan de zijkanten en een beeldscherm midden onderin. Als de TV uit staat is het
beeld nog zichtbaar, anders dan bij onze spiegel televisies. De spiegels met LED en
TV zijn leverbaar met een 10.2”, 15” en 17” beeldscherm. De speakers zitten ingebouwd in de zijkant van de zeer dunne behuizing van deze spiegel.

AM12-17

ABI/M15-42M

Specificaties: blz. 23-39
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Draadloos

17” Draadloze TV met ontvanger

ATM 17W
Als u zonder veel voorbereidingen televisie in uw badkamer wilt kunnen kijken, kiest
u dan voor deze draadloze televisie. Natuurlijk is deze TV ook ideaal bij uw spa of elders in uw tuin. Deze 17” waterdichte televisie heeft enkel stroom nodig om te werken, de kabel aansluiting of dvd-speler kunnen op een andere droge plek worden
gestald. U sluit de satteliet ontvanger of dvd-speler namelijk aan op de draadloze
zender die bij deze TV hoort. Het beeld en geluid worden draadloos naar de TV in
uw badkamer of tuin gestuurd. Kabel-TV (cai) en een externe AV-bron kunnen ook
rechtstreeks op de televisie aangesloten worden.

Specificaties: blz. 22
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Draagbaar

10.2” Draadloos en draagbaar

ATD 12W
Deze portable TV is de oplossing om overal in en om uw huis televisie te kunnen
kijken. Maar ook voor op de boot of camping is deze draadloze TV ideaal. U zet de
zender op een droge plek neer en sluit de gewenste apparatuur, zoals een DVDspeler, settop box of sateliet ontvanger aan. Het signaal wordt vervolgens draadloos
naar de LCD gestuurd die u overal neer kunt zetten of op kunt hangen.

Specificaties: blz. 21
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Het draadloze systeem
Coax kabel

Zender

Draadloze televisie

Draadloos signaal

DVD Speler

Zender

Draadloze televisie

Draadloos signaal

Set top box

Zender

Draadloze televisie

Via ons draadloze systeem kunt u eenvoudig overal in en om het huis televisie kijken.
U sluit een beeldbron aan op de zender en de zender stuurt het signaal draadloos
naar de televisie. Het bereik van de zender is ongeveer 60 meter.
De beeldbron is bijvoorbeeld uw dvd-speler, uw computer, uw set-top box van uw
kabel-TV aanbieder of Digitenne of uw schotel-ontvanger. De verbinding tussen de
standaard meegeleverde draadloze zender en de televisie is met één druk op de
knop geregeld. U hoeft alleen bij het eerste gebruik de zender en de televisie te koppelen, daarna werkt het draadloze systeem automatisch.
Via de draadloze TV kunt u ook de apparatuur die aangesloten is op de draadloze
zender bedienen. Door met de afstandbediening te richten op de TV, wordt het
signaal van de afstandbediening doorgestuurd naar de draadloze zender die dit signaal weer doorgeeft aan de beeldbron. U kunt via de waterdichte draadloze TV dus
overal in en om het huis van kanaal wisselen of de dvd-speler bedienen!
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TV op maat
Standaard hebben de BigSplash televisies de afmetingen en technische eigenschappen die u in de specificaties achterin deze folder vindt. Wilt u echter liever
dat uw tv iets groter wordt, zodat deze bijvoorbeeld precies zo breed wordt als uw
bad of wastafel? Dat kan!
Uw exacte wensen zijn te realiseren
SplashVision is in staat om naar klantwens televisies te produceren. Bijna alles is
mogelijk. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om een BigSplash inbouw televisie
zonder ingebouwde speakers te laten maken, of de spiegel uitvoering wat groter
te maken. Over het algemeen kunnen wij aan uw wensen voldoen zonder dat hier
een aanzienlijke meerprijs voor hoeft te worden berekend.
Minder of juist meer aansluitmogelijkheden
Standaard worden de BigSplash televisies geleverd met een breed scala aansluitingen, zoals VGA, A/V composiet, HDMI, Analoge Antenne, DVB-T, en Audio-Out.
Wilt u extra aansluitmogelijkheden, of misschien minder, of misschien extra lange
kabels? Vertel het ons en wij zorgen voor een badkamer tv die exact aan uw wensen voldoet.
Vraagt u bij SplashVision of aan één van onze dealers naar de mogelijkheden.

16

SplashVision Audio
Waterdichte Draadloze SpeakerBal
De waterdichte, draadloze en drijvende SpeakerBal maakt het mogelijk eenvoudig
en veilig te genieten van muziek in de badkamer, buiten bij het zwembad of in de
hottub. U sluit uw iPod, mp-3 speler of stereoset via de 3,5mm koptelefoon- of
tulp-aansluiting aan op de draadloze zender die standaard bij de SpeakerBal wordt
meegeleverd. U zet de zender op een droge plek neer en de muziek komt direct uit
de SpeakerBal in uw badkamer of tuin: Plug&Play!
U kunt de IPX7-waterdichte SpeakerBal op de badrand zetten, of u laat het gewoon
drijven in uw (zwem)bad. De draadloze SpeakerBal geeft een mooi vol geluid, de
ingebouwde blauwe LED’s geven verder een leuk lichteffect in het water. Het bereik
van de zender is ongeveer 80 tot 100 meter.
De zender kan eventueel ook op batterijen werken, waardoor je de SpeakerBal
overal mee naar toe kan nemen, bijvoorbeeld naar het strand!
Het is mogelijk meerdere SpeakerBallen op één zender aan te sluiten, om zo op
meer plekken in uw tuin van muziek te kunnen genieten. Naast de complete set,
bestaande uit de SpeakerBal en een zender, kunt u ook extra losse ballen aanschaffen. U kunt tot 10 SpeakerBallen op één zender aansluiten.

Specificaties: blz. 22
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WiPod Audio-Systeem
De optimale oplossing voor muziek in uw badkamer, tuin of wellnessruimte is het
Wipod Audio Systeem. Het systeem bestaat uit een waterdichte Wipod-afstandbediening met ingebouwde mp3-speler en een 75 Watt Wipod versterker (8 ohm) met
ingebouwde FM-radio. Daarnaast krijgt u bij het Wipod systeem een waterdichte koptelefoon en een wandhouder voor de afstandbediening meegeleverd. Op de versterker kunnen verschillende audiobronnen worden aangesloten, zoals een CD-speler.
Via een BlueTooth verbinding kunt u ook een smartphone, bijvoorbeeld een iPhone,
koppelen om de muziek van uw smartphone over de versterker af te spelen.
De Wipod als draagbare muziekspeler
Het is ook mogelijk tot 2GB muziek op te slaan op de Wipod afstandbediening en deze
via de versterker af te spelen of via de waterdichte in-ear koptelefoon af te spelen. U
gebruikt uw computer om muziek op de Wipod afstandbediening op te slaan, de 2GB
capaciteit is voldoende voor enkele honderden nummers. Dankzij de 2.4“ kleuren-display van de afstandbediening is het systeem eenvoudig te bedienen. De ingebouwde
Li-Ion accu biedt tot 8 uur speeltijd.

Specificaties: blz. 30
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Specificaties
Op de nu volgende bladzijden treft u de specificaties aan van de waterdichte televisies in ons assortiment.
Voor al onze inbouw televisies geldt dat ze worden geleverd met een speciale inbouwkast, waarmee de televisies eenvoudig in de muur te installeren zijn. Opbouw
televisies worden standaard geleverd met een VESA-muurbeugel.
De BigSplash inbouw televisies hebben standaard de aansluitingen aan kabeleinden, die onder uit de televisie komen. Op deze manier wordt het eenvoudiger om
bijvoorbeeld een DVD-speler of Set-top Box die in een aan de badkamer
grenzende droge ruimte staat aan te sluiten. De kabels zijn standaard ongeveer
1,40m lang. De BigSplash opbouw televisies hebben standaard de aansluitingen
op de televisie zelf. Uiteraard is dit naar wens zonder meerprijs aan te passen.
SplashVision-Taka televisies hebben altijd de aansluitingen op de TV.

Aansluitingen aan kabels

Aansluitingen op de TV

De technische specificaties van de BigSplash inbouw en opbouw televisies zijn per
beeldscherm formaat exact gelijk. U vindt in deze sectie dan ook de specificaties
van de inbouw en opbouw televisies bij elkaar, gesorteerd op beeldformaat.
Naast de specificaties op de volgende bladzijden ziet u iconen staan, op de volgende pagina worden deze uitgelegd.
De BigSplash spiegel televisies hebben ook dezelfde specificaties als de normale
uitvoeringen.
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Legenda
+60
Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1440x900

Waterdichte
Afstandsbediening

Schermresolutie

Widescreen

HD Ready

Breedbeeld

HD-Ready

IPX5

IPX6

Waterdichtheid

Waterdichtheid

Taka

Draagbaar

Draadloos

Full HD

Full HD

Touch-pad

Touch knoppen
op televisie

maat
in inch “

W Wireless

+5
Min. en max.
temperatuur

Vesa

Vesa

Vesa

mm

mm

mm

75 mm
muurbeugel

100 mm
muurbeugel

200 mm
muurbeugel

IPX7

Waterdichtheid

I Inbouw
M Muurmontage

ATM17W
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5G

BigSplash

I Inbouw
M Muurmontage

T Taka

Portable

kleur:
S Zilver
B Zwart
W Wit
M Spiegel

ABM15S
B BigSplash

maat
in inch “

Specificaties
Speakerbal
Speaker: 			
Frequentie bereik: 		
Muziekvermogen: 		
Zendtechnologie: 		
Bereik draadloos systeem:
IP-waarde: 			
Stroom SpeakerBal: 		
Stroomzender: 			
Speelduur: 			
Afmetingen zender: 		
Afmetingen SpeakerBal:

3 inch, 8 cm.
40 Hz - 12 KHz
5W RMS
863 Mhz
Tot 100 meter
IPX7
6 x AA batterijen
6V DC adapter of 4 x AA batterijen
6 tot 10 uur
16 x 12 x 12 cm
Omtrek 51 cm

IPX7

5G

ATD12W
Formaat: 		
Functies: 		
Kleur: 		
Max. Resolutie:
Helderheid: 		
Contrast ratio: 		
Responstijd: 		
Beeldverhouding:
Kijkhoek: 		
Kleuren: 		
Verwarmd scherm:
OSD menu: 		
Input signalen: 		
Audio: 		
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
IP-waarde: 		
Bediening op LCD:
Afstandsbediening:
Draadloos: 		
Techniek: 		
Afmetingen TV:

10.2 inch, 26 cm. (diagonaal)
AV / SVHS
Zwart-Zilvergrijs
800*480
>400cd/m2
400:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 140°; V 140°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
AV Composiet Video, SVHS
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 18W
IPX6
Knoppen aan zijkant
Nee
Ja, bereik 60 meter
IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ
358 x 200 x 47 (BxHxD)

IPX6

Widescreen

Portable

Pixel(hxw)
800x480

+60
+5

5G
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Specificaties

ATM17W
Formaat: 		
Functies: 		
Kleur: 			
Max. Resolutie:
Helderheid: 		
Contrast ratio: 		
Responstijd: 		
Beeldverhouding:
Kijkhoek: 		
Kleuren: 		
Verwarmd scherm:
OSD menu: 		
Input signalen:
TV systeem: 		
Tuner: 			
Audio: 			
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
IP-waarde: 		
Bediening op tv:
Afstandsbediening:
Installatie: 		
Draadloos: 		
Techniek: 		
Gewicht: 		
Afmetingen TV:

17 inch, 43 cm. (diagonaal)
TV / AV
Zwart-Zilvergrijs
1440*900
>250cd/m2
400:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 140°; V 140°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, AV Composiet Video, SVHS
PAL
Analoog / DVB-T (direct op de tv)
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 50W
IPX6
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
Aan de muur (geleverd met VESA muurbeugel)
Ja, bereik tot 60 meter
IEEE802.11 a/b/g 2.4GHZ 5.8 GHZ
4.1 Kg.
535 x 345.6 mm (BxH)

Vesa

mm

Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1440x900

Widescreen

IPX6

5G

Touch-pad

ATM17
Formaat: 		
Functies: 		
Kleur: 			
Max. Resolutie:
Helderheid: 		
Contrast ratio: 		
Responstijd: 		
Beeldverhouding:
Kijkhoek: 		
Kleuren: 		
Verwarmd scherm:
OSD menu: 		
Input signalen:
TV systeem: 		
Tuner: 			
Audio: 			
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
IP-waarde:		
Bediening op tv:
Afstandsbediening:
Installatie: 		
Draadloos: 		
Afmetingen TV:
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17 inch, 43 cm. (diagonaal)
TV / AV / Teletekst
Zwart-Zilvergrijs
1440*900
>400cd/m2
400:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 140°; V 140°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, AV Composiet Video
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 50W
IPX6
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
Aan de muur (geleverd met VESA beugel)
Nee
476x 319 x 65 mm (BxHxD)

Vesa

IPX6

mm

+45
Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1440x900

+5

Widescreen

Touch-pad

Specificaties

ATI17
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. 				
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 		
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Afstandsbediening:
Installatie: 		
Draadloos: 		
Afmetingen TV: 		
Afmetingen inbouw kast:

17 inch, 43 cm (diagonaal)
TV / AV / Teletekst
Zwart
Resolutie: 1440*900
>400cd/m2
400:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 140°; V 140°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, AV Composiet
PAL
Analoog + DVB-T
Externe waterdichte inbouw speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 50W
IPX6
Ja, waterdicht
In de muur (geleverd met inbouwkast)
Nee
504 x 358 x 65 mm
461 x 330 x 68 mm

Waterproof
RC

IPX6

Pixel(hxw)
1440x900

Widescreen

+45
+5

ABI15
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 		
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		

15.4 inch, 38 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Zwart / Wit / Zilvergrijs
1280*800
>400cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 150°; V 150°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 35W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (geleverd met inbouwkast)
Nee
483 x 300.5 x 11 mm (BxHxD)*
472.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxD)*
Samsung A-grade

Vesa

mm

HD Ready

+75
-10

IPX5

Widescreen

Waterproof
RC

Touch-pad

Pixel(hxw)
1280x800

* Deze maten gelden voor het model met
aansluitingen voor randapparatuur aan
kabels. Het model met aansluitingen voor
randapparatuur op de TV heeft een 15,6”
beeldscherm en de maat is 537 x 300.5
x 51.5 mm (BxHxD) (maat inbouwkast:
526.2 x 289.9 x 47 mm (BxHxD))
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Specificaties

ABM15
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 		
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
				
Merk LCD paneel: 		

15.6 inch, 38 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Zwart / Wit / Zilvergrijs
1280*800
>400cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 150°; V 150°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 35W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
Aan de muur (geleverd met VESABeugel)
Nee
537 x 300.5 x 51.5 mm (BxHxD)*
(voorpaneel is 11 mm dik)
Samsung A-grade

Vesa

mm

HD Ready

+75
-10

IPX5

Widescreen

Waterproof
RC

Touch-pad

Pixel(hxw)
1280x800

* Deze maten gelden voor het model
met aansluitingen voor randapparatuur
op de tv. Het model met aansluitingen
voor randapparatuur aan kabels heeft
een 15,4” beeldscherm en de maat is
483 x 300.5 x 11 mm (BxHxD) (maat
inbouwkast: 472.2 x 289.9 x 47 mm
(BxHxD))

ABI17
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. 				
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 		
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		
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17 inch, 43 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Zwart / Wit / Zilvergrijs
Resolutie: 1280*1024
>400cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 40W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (geleverd met inbouwkast)
Nee
535 x 345.6 x 11 mm (BxHxD)*
518.7 x 329.3 x 47 mm (BxHxD)*
Samsung A-grade

Vesa

mm

HD Ready

+75
-10

IPX5

Widescreen

Waterproof
RC

Touch-pad

Pixel(hxw)
1280x1024

* Deze maten gelden voor het model
met aansluitingen voor randapparatuur
op de tv. Het model met aansluitingen
voor randapparatuur aan kabels heeft
als maat 587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxD) (maat inbouwkast: 570.7 x 327.8
x 47 mm (BxHxD))

Specificaties

ABM17
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. 				
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 		
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
				
Merk LCD paneel: 		

17 inch, 43 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
Zwart / Wit / Zilvergrijs
Resolutie: 1280*1024
>400cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 40W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
Aan de muur (geleverd met vesa-beugel)
Nee
587 x 344.1 x 51.5 mm (BxHxD)*
(voorpaneel is 11 mm dik)
Samsung A-grade

Vesa

mm

HD Ready

+75
-10

IPX5

Widescreen

Waterproof
RC

Touch-pad

Pixel(hxw)
1280x1024

* Deze maten gelden voor het model
met aansluitingen voor randapparatuur op de tv. Het model met aansluitingen voor randapparatuur aan kabels
heeft als maat 535 x 345.6 x 11 mm
(BxHxD) (maat inbouwkast: 518.7 x
329 x 48 mm (BxHxD))

ABI/M19
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		

19 inch, 48 cm. (diagonaal)
Vesa
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
mm
Zwart / Wit / Zilvergrijs
HD Ready
1440*900
+75
>500cd/m2
600:1
-10
IPX5
8 ms
16:9 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Waterproof
Widescreen
RC
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
Pixel(hxw)
PAL
Touch-pad
1440x900
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 45W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (ABI19, geleverd met inbouwkast) of aan de muur 		
(ABM19, geleverd met vesa-beugel)
Nee
554.8 x 360.5 x 51.5 mm (BxHxD) (voorpaneel is 11 mm dik)
535.6 x 341.3 x 47 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

25

Specificaties

ABI/M22
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		

22 inch, 56 cm. (diagonaal)
Vesa
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
mm
Zwart / Wit / Zilvergrijs
HD Ready
1680*1050
>500cd/m2
+75
700:1
8 ms
-10
IPX5
16:10 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Waterproof
Widescreen
RC
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
PAL
Pixel(hxw)
Touch-pad
1680x1050
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 75W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (ABI22, geleverd met inbouwkast) 			
of aan de muur (ABM22, geleverd met vesa-beugel)
Nee
700 x 420 x 53.5 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
675.2 x 395.2 x 47 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

ABI/M26
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		
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26 inch, 66 cm. (diagonaal)
Vesa
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
mm
Zwart / Wit / Zilvergrijs
HD Ready
1366*768
>800cd/m2
+75
1500:1
8 ms
-10
IPX5
16:9 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Waterproof
Widescreen
RC
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
PAL
Pixel(hxw)
Touch-pad
1366x768
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 120W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (ABI26, geleverd met inbouwkast) of aan de muur
(ABM26, geleverd met vesa-beugel)
Nee
850 x 500 x 82 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
831 X 478.7 X 77 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

Specificaties

ABI/M32
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Afmetingen Inbouwkast:
Merk LCD paneel: 		

32 inch, 81 cm. (diagonaal)
Vesa
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
mm
Zwart / Wit / Zilvergrijs
HD Ready
1366*768
>800cd/m2
+75
1500:1
8 ms
-10
IPX5
16:9 breedbeeld
H 160°; V 160°
16.7 M
Waterproof
Widescreen
RC
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
PAL
Pixel(hxw)
Touch-pad 1366x768
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz
Max. 150W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (ABI32, geleverd met inbouwkast) of aan de muur
(ABM32, geleverd met vesa-beugel)
Nee
1013.5 x 613.5 x 82 mm (BxHxD) (voorpaneel is 13 mm dik)
983.5 x 580 x 77 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

ABI/M42
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Bediening op tv: 		
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
				
Draadloos: 			
Afmetingen TV: 		
Inbouwsysteem: 		
Merk LCD paneel: 		

42 inch, 107 cm. (diagonaal)
Vesa
TV / AV / VGA / HDMI / Teletekst
mm
Zwart / Wit / Zilvergrijs
Full HD
1920*1080
>800cd/m2
+75
1500:1
-10
IPX5
8 ms
16:9 breedbeeld
H 1780°; V 1780°
16.7 M
Waterproof
Widescreen
RC
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV Composiet Video, HDMI
Pixel(hxw)
PAL
Touch-pad 1920x1080
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 195W
IP65
Touch inductie knoppen
Ja, waterdicht
In de muur (ABI42, geleverd met inbouwrails) of aan de muur
(ABM42, geleverd met vesa-beugel)
Nee
1053 x 743 x 88.3 mm (BxHxD) ( voorpaneel is 5 mm dik)
Inbouwrails
Samsung A-grade
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Specificaties

AM12
Formaat: 			
Functies: 			
Kleur: 				
Max. Resolutie: 		
Helderheid: 			
Contrast ratio: 			
Responstijd: 			
Beeldverhouding: 		
Kijkhoek: 			
Kleuren: 			
Verwarmd scherm: 		
OSD menu: 			
Input signalen: 			
TV systeem: 			
Tuner: 				
Audio: 				
Stroomvoorziening: 		
Stroomverbruik: 		
IP-waarde: 			
Afstandsbediening: 		
Installatie: 			
Draadloos: 			
Afmetingen Spiegel: 		
Merk LCD paneel: 		

10.4 inch, 26 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA
Spiegel
800*600
>300cd/m2
450:1
16 ms
16:9 , 4:3 mogelijk
H 120°; V 120°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 35W
IP65
Ja, waterdicht
Aan de muur
Nee
600 x 800 x 41 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

+75
-10

Waterproof
RC

HD Ready

IPX5

Pixel(hxw)
800x600

AM15
Formaat: 		
Functies: 		
Kleur: 			
Max. Resolutie:
Helderheid: 		
Contrast ratio: 		
Responstijd: 		
Beeldverhouding:
Kijkhoek: 		
Kleuren: 		
Verwarmd scherm:
OSD menu: 		
Input signalen: 		
TV systeem: 		
Tuner: 			
Audio: 			
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
IP-waarde: 		
Afstandsbediening:
Installatie: 		
Draadloos: 		
Afmetingen Spiegel:
Merk LCD paneel:
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15.6 inch, 38 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI
Spiegel
1280*800
>350cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld, 4:3 mogelijk
H 150°; V 150°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 35W
IP65
Ja, waterdicht
Aan de muur
Nee
600 x 800 x 41mm (BxHxD)
Samsung A-grade

+75
-10

Widescreen

IPX5

Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1280x800

HD Ready

Specificaties

AM17
Formaat: 		
Functies: 		
Kleur: 			
Max. Resolutie:
Helderheid: 		
Contrast ratio: 		
Responstijd: 		
Beeldverhouding:
Kijkhoek: 		
Kleuren: 		
Verwarmd scherm:
OSD menu: 		
Input signalen: 		
TV systeem: 		
Tuner: 			
Audio: 			
Stroomvoorziening:
Stroomverbruik:
IP-waarde: 		
Afstandsbediening:
Installatie: 		
Draadloos: 		
Afmetingen Spiegel:
Merk LCD paneel:

Inbouwkast

17 inch, 43 cm. (diagonaal)
TV / AV / VGA / HDMI
Spiegel
1280*1024
>400cd/m2
450:1
16 ms
16:9 breedbeeld, 4:3 ook mogelijk
H 150°; V 150°
16.7 M
Ja, het scherm beslaat niet
Meertalig
TV, VGA, AV, HDMI
PAL
Analoog + DVB-T
Ingebouwde waterdichte speakers
100-240V, 50-60Hz naar 12V
Max. 35W
IP65
Ja, waterdicht
Aan de muur
Nee
600 x 800 x 41 mm (BxHxD)
Samsung A-grade

IPX5

Widescreen

+60
+5

Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1280x1024

Muurbeugel
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Specificaties

Wipod Audio-Systeem
Het systeem bestaat uit de volgende twee delen:

Waterdichte Versterker
Waterdichtheidsklasse:
Bluetooth verbinding:
Procotol:
Bedieningsignaal:
Harmonische vervorming:
Signal-to-noise-ratio(dB) :
Frequentiebereik:
Weerstand:
Max output (Watts):
Kanalen:
Netstroom:
Max. belasting:
Oppervlaktebehandeling:
Afmetingen (BxLxH):
Netto Gewicht:
Ontvangstbereik
versterker-afstandbediening:

IP55
Ja
Bluetooth2.0 A2DP
2.4GHz
0.5%
110dB
20-20KHz
8 Ohm
70 W
2
AC 110V of AV 220V
2ch x 75W 8Ohm
Geanodiseerd Aluminium
240x400x100mm
7.5Kg
5 Meter

Afstandsbediening

Waterdichtheidsklasse:
Geheugencapaciteit:
Ingebouwde accu:
Speeltijd:
Draadloze verbindingsmogelijkheid:
MP3-speler functie:
Kleuren LCD:
Meertalig OSD-menu:
Leerbare IR:
Afmetingen (BxDxH):
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IP77
2GB
1500mah
8 uur
Bluetooth2.0 A2DP
Ja
2.4 Inch
Engels/Nederlands/Duits
Functie om TV of DVD te bedienen
142x63x25.5 mm

www.splashvision.nl
www.badkamertv.eu

© 2011 Alcatho B.V.
Wijzigingen voorbehouden.
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Uw dealer:

