Odporne na wodę telewizory instalacyjne

Aquavision – to czysty luxus
Czołowy światowy producent wodoodpornych telewizorów, montowanych w ścianie, Aquavision jest najlepszym wyborem dla najbardziej wymagających klientów.
Dzięki materiałom najwyższej jakości i innowacyjnej funkcjonalności tworzymy znakomite rozwiązania telewizorów instalacyjnych od 1997 roku.
Nasze produkty łączą w sobie najwyższej klasy jakość obrazu z bezkompromisową dbałością o szczegóły wykończenia i stylem.

Classic

Classic-Series
Unikalny design Aquavision wykorzystujący ramy z polerowanej

stali nierdzewnej. Możliwe pełne schowanie konstrukcji w ścianie
za pomocą tylnej ramy instalacyjnej. Stalowa rama, szklana

powierzchnia oraz ekran, nadają klasyczny wygląd telewizora.
Opcjonalna rama montażowa Slim Line Backbox zwiększa
odporność na kurz i wilgoć.

Design

Szklane wykończenie dostępne w kolorach
• Czarny

• Polarna biel
• Lustro

• Odporny na zachlapania wg normy IP 65
• Montaż w ścianie

• Rama wykonana ze stali nierdzewnej
Dostępny w rozmiarach
Przekątna TV

Wymiary zewn. (HxW)

Wymiary instalacyjne (HxWxD)

22“

412 x 575 mm

402 x 566 x 50 mm

32“

571 x 854 mm

562 x 845 x 60 mm

27“
40“

492 x 722 mm
692 x 1049 mm

483 x 718 x 50 mm
683 x 1043 x 60 mm

Różnorodność konfiguracji
Genesis

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Nexus

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Pinnacle

DVB-T/T2, DVB-C, analogowa TV kablowa, RS232, IR, CI+, Smart TV, 3x HDMI, 2x USB
Connec TV

Jak w Genesis z dodatkowym odbiornikiem HDBaseT
Connec TV activ

Jak w Genesis plus HDBaseT z wbudowanym zasilaczem PoH (dla rozm. do 27”)
Touch

Ekran dotykowy z 5m kablem USB

(od 32“ dotyk nie steruje funkcjami telewizora)

Frameless

Frameless-Series
Eleganckie szkło wyglądające znakomicie w każdym

pomieszczeniu i w zestawieniu z dowolną powierzchnią.
Seria Frameless dopasowana jest do ściany z pomocą
smukłej ramy instalacyjnej idealnie wpasowującej
powierzchnię ekranu w powierzchnię ściany.

Design

Szklane wykończenie dostępne w kolorach
• Czarny

• Polarna biel
• Lustro

• Odporny na zachlapania wg normy IP 66
• Instalacja w ścianie –

widoczna jedynie szklana powierzchnia

• Bezramowa konstrukcja
Dostępny w rozmiarach
Przekątna TV

Wymiary zewn. (HxW)

27“

472 x

22“
32“
40“
55“
70“

Wymiary instalacyjne (HxWxD)

391 x

554 mm

352 x 520 x 50 mm

550 x

833 mm

517 x 790 x 60 mm

702 mm

670 x 1028 mm
803 x 1298 mm

1000 x 1650 mm

Różnorodność konfiguracji

437 x 656 x 50 mm
638 x 985 x 60 mm

774 x 1270 x 100 mm
971 x 1621 x 100 mm

Genesis

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Nexus

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Pinnacle

DVB-T/T2, DVB-C, analogowa TV kablowa, RS232, IR, CI+, Smart TV, 3x HDMI, 2x USB
Connec TV

Jak w Genesis z dodatkowym odbiornikiem HDBaseT
Connec TV activ

Jak w Genesis plus HDBaseT z wbudowanym zasilaczem PoH (dla rozm. do 27”)
Touch

Ekran dotykowy z 5m kablem USB

(od 32“ dotyk nie steruje funkcjami telewizora)

Silhouette

Silhouette
Innowacyjne rozwiązanie do montowania telewizorów

Aquavision na powierzchni ściany. Elegancka linia oraz
ultra cienki profil świetnie chowa ramę instalacyjną.
Wszystkie kable umieszczone są wewnątrz ramy,

tworząc wrażenie ekranu unoszącego się w powietrzu.

Design

Szklane wykończenie dostępne w kolorach
• Czarny

• Polarna biel
• Lustro

• Odporny na zachlapania wg normy IP 66
• Montaż na powierzchni ściany –
jedynie 50mm głębokości

• Bezramowa konstrukcja
Dostępny w rozmiarach
Przekątna TV

Wymiary zewnętrzne (HxWxD)

27“

495 x 725 x 50 mm

22“

415 x 578 x 50 mm

Różnorodność konfiguracji
Genesis

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Connec TV

Jak w Genesis z dodatkowym odbiornikiem HDBaseT
Connec TV activ

Jak w Genesis plus HDBaseT z wbudowanym zasilaczem PoH (dla rozm. do 27”)

KitchenVision & Bespoke

KitchenVision
Specjalnie zaprojektowane do integracji z meblami
kuchennymi. Linia składa się z dwóch produktów:

ramki o wielkości 600 x 355mm (wielkość mikrofalówki

lub zabudowanego ekspresu do kawy) oraz modelu o

wielkości 600 x 720mm w formie drzwi o grubości 24mm.

Obydwa produkty wyposażone są w 22 calowe ekrany TV.

Dostępne w wykończeniu MirrorVision oraz w białym szkle.

• Odporny na zachlapanie wg normy IP 66
• Głębokość instalacji 24 mm

• Forma drzwi pasująca do standardowych
mebli kuchennych

Dostępny w rozmiarach
Przekątna TV

Wymiary zewnętrzne

22“

600 x 355 x 24 mm

22“

600 x 715 x 24 mm

Różnorodność konfiguracji
Genesis

DVB-T, DVB-C, wejście analogwe TV kablowej, IR, 2x HDMI, USB
Connec TV

Jak w Genesis z dodatkowym odbiornikiem HDBaseT
Connec TV activ

Jak w Genesis plus HDBaseT z wbudowanym zasilaczem PoH (dla rozm. do 27”)

Bespoke
Wykonywane na zamówienie konstrukcje
dostosowane pod Twoje indywidualne

potrzeby. Tak wykonany ekran może być

zainstalowany i użyty w dowolnym miejscu.

Dzięki technologii MirrorVision+®,

powierzchnia ekranu wygląda jak standar-

dowe lustro, kiedy telewizor jest wyłączony.

Gdy telewizor jest włączony

na powierzchni pojawia się czysty i wyraźny obraz z odbiciami ograniczonymi do minimum.

Rozwiązanie idealne do łazienek, salonów, sypialni lub wszędzie, gdzie potrzebne jest połączenie telewizora z lustrem.

• Indywidualnie dopasowane lustra

• Ekrany w rozmiarach 22“ – 70“

• Lustra w rozmiarach do 2.400 x 1.500 mm
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