De luxe van ontspanning.

SplashVision waterdichte televisies
SplashVision is specialist in waterdichte televisies. Waterdichte televisies zijn de oplossing
als u in de badkamer televisie of dvd wilt kijken. Maar ook voor andere natte ruimtes, zoals
bij een zwembad of sauna zijn de waterdichte televisies van SplashVision zeer geschikt.
De waterdichte televisies zijn ook perfect om buiten te gebruiken. Als u kiest voor ons
draadloze systeem, dan kunt u overal in en om het huis binnen een straal van 60 meter van
de meegeleverde zender TV kijken.

SplashVision is importeur en ditributeur van het merk Taka. Taka staat voor kwaliteit en
betrouwbaarheid. Betaalbare luxe. Alle televisies zijn uitgevoerd met A-klasse LCD
schermen.
SplashVision levert televisies die u in de muur kunt inbouwen, maar heeft ook draagbare
televisies en televisies voor aan de muur in haar assortiment, allemaal waterdicht: IPX6.
In deze folder leest u meer over de verschillende televisies en mogelijkheden.

17” Inbouw

Gaat u uw badkamer verbouwen? Dan is deze inbouw TV de mooiste oplossing. Met de
standaard bijgeleverde inbouwkit monteert u de TV eenvoudig in de muur. De standaard
meegeleverde waterdichte speakers kunt u ook in de muur of in het plafond inbouwen.

Waterdichte Inbouw TV

Product specificaties
Beeldmaat:		
Verhouding:		
Lichtopbrengst:
Contrast ratio:
Pixels:			
Respons tijd:		
Kijkhoek:		
Geluid:		
Draadloos:		
Afmetingen:		
Inbouwdiepte:
Gewicht:		
Stroom:		
IP-waarde:		
Teletekst: 		
Tuner: 			
			

ATI-17

Waterproof
IPX6

Widescreen

17 inch
16:9
400 cd/m2
400:1
1440 x 900
16ms
140 graden
Externe speakers
Nee
472 x 315 x 65 mm
73 mm
4,1 Kg
220V - 12V 50W
IPX6
Ja
Analoge tuner en DVB-T
tuner met Freeview

Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1440x900

ATI-17

ATI-17

17” Waterdichte TV
Voor aan de muur

Wilt u zonder al te veel aanpassingen televisie kijken in uw badkamer? Kies dan voor deze
televisies die eenvoudig aan de muur kunnen worden gemonteerd. Als u kiest voor de
draadloze uitvoering, dan is in de badkamer enkel een wandcontactdoos nodig om TV of
DVD te kunnen kijken.

Product specificaties

ATM-17
ATM-17W

Beeldmaat:		
Verhouding:		
Lichtopbrengst:
			
Contrast ratio:
Pixels:			
Respons tijd:		
Kijkhoek:		
Geluid:		
Draadloos:		
Afmetingen:		
Gewicht:		
Stroom:		
IP-waarde		
Teletekst:		
Tuner:			
			
			

Waterproof
IPX6

ATM-17

Widescreen

17 inch
16:9
250 cd/m2 (ATM17W)
400 cd/m2 (ATM17)
400:1
1440 x 900
16 ms
140 graden
Ingebouwde speakers
Optioneel
472 x 315 x 65 mm
4,1 Kg.
220 V - 12V/50W
IPX6
Ja (ATM17)
Analoge tuner en DVB-T tuner
met Freeview (ATM17)			
Analoge Tuner (ATM17W )

Waterproof
RC

Pixel(hxw)
1440x900

ATM-17W

Touch-pad

Vesa
100mm

Digital
wireless 5G

10.2’’ Waterdichte TV

Draadloos en draagbaar

De meest flexibele optie om in en om het huis TV te kunnen kijken is deze stijlvol vormgegeven draagbare televisie. Deze televisie is volledig draadloos en werkt tot 3 uur lang
op de Li-ion accu.

Product specificaties
Beeldmaat:		
Verhouding:		
Lichtopbrengst:
Contrast ratio:
Pixels:			
Respons tijd:		
Kijkhoek:		
Geluid:		
Draadloos:		
Afmetingen:		
Gewicht:		
Stroom:		
Batterij:		
Speeltijd:		
IP-waarde:		

Waterproof
IPX6

ATD-12W
ATD-12W

Widescreen

10.2 inch
16:9
400 cd/m2
400:1
800 x 480
16ms
140 graden
Ingebouwde speakers
Ja, bereik 60 meter
358 x 47 x 200 mm
2.6 Kg.
220V naar 12V 18W
12 V 5600 mA Li-ion
3 uur
IPX6

Pixel(hxw)
800x480

Portable

Digital
wireless 5G

Hoe werkt het?

Het draadloze systeem

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.

Draadloos signaal

Coax kabel

Zender

Draadloze televisie

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!

Draadloos signaal

DVD Speler

Zender

Draadloze televisie

Draadloos signaal

Set top box

Zender

De beeldbron is bijvoorbeeld het TV-signaal via uw COAX kabel*, uw dvd-speler, uw
computer, uw set top box van uw kabel-TV aanbieder of Digitenne of uw schotelontvanger. 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.

Draadloze televisie

* Alleen de draadloze zender van de 17” TV
heeft een TV-tuner, dus alleen op deze draadloze
zender kan de COAX direct worden aangesloten.
Alle andere beeldbronnen kunnen zowel op de
zender van de 17” TV als op de zender van de
10.2” TV worden aangesloten.

SplashVision Audio
Waterdichte Draadloze SpeakerBal
U sluit uw iPod, mp-3 speler of stereo-set via de koptelefoon of tulp aansluiting aan op de draadloze
zender van de SpeakerBal. De zender zet u op een droge plek neer en uw muziek komt direct uit de
speakerbal in uw badkamer of tuin!
De speakerbal geeft een mooi vol geluid en de zender heeft een bereik van 50 meter.
De ingebouwde LEDs geven een leuk lichteffect. U kunt de SpeakerBal op de badrand zetten,
of u laat het gewoon drijven in uw (zwem)bad.
Specificaties: 				
Zend technologie:			
Speakers:				
Muziek vermogen: 			
Frequentie bereik speakers: 		
Range draadloos systeem: 		
Stroom zender: 			
IP waarde: 				
Batterijen speaker: 			
Speelduur: 				
Afmetingen zender: 			
Afmetingen speakerbal: 		

863 MHZ
3” full range speaker
5W RMS
40Hz-12KHz
tot 100 meter
DC 6V 300mA stroomadapter of 4 x AA batterijen
IPX7, kan 30 minuten onder 1 meter diep water weerstaan
6 x AA
6 tot 10 uur.
16 x 12 x 12 cm
Omtrek 51 cm ( ongeveer 15 x 15 x 15 cm)

www.splashvision.nl
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