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EENVOUDIG
EN BETAALBAAR
TV KIJKEN VIA HET
MOBIELE NETWERK

Zender overzicht
Travel Vision IPTV biedt de volgende 20 zenders
nr
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zender
NPO 1
NPO 2
NPO 3
RTL 4
RTL 5
SBS 6
RTL 7
Veronica
Net5
RTL 8

nr
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zender
FOX
SBS 9
RTL Z
één
Canvas
Ketnet
Comedy Central
National Geographic
Spike
24 Kitchen

Voordelige databundels
Extra databundels kunt u tegen een zeer
voordelig tarief aanschaffen.

VOORDELEN
TRAVEL VISION
MOBIEL IPTV
•

TV kijken in HD kwaliteit

•

Nederlands zenderpakket

•

Zeer eenvoudig in gebruik

•

Laag dataverbruik

•

Krachtige buitenantennes

•

Uw eigen WiFi netwerk

•

Overal internet

•

Gunstige tarieven

Extra EU databundel
Prijs
5GB		
€ 8,50
10GB		
€ 16,00
25GB		
€ 39,00
50GB		
€ 55,00
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TRAVEL VISION MOBIEL IPTV
EENVOUDIG EN BETAALBAAR TV
KIJKEN VIA HET MOBIELE NETWERK
Uniek concept
Met mobiel IPTV introduceert Travel Vision een uniek concept, tv kijken via 4G in hoge
kwaliteit met een laag dataverbruik.

TRAVEL VISION MOBIEL IPTV,
TV KIJKEN IN HD KWALITEIT
MET EEN LAAG DATAVERBRUIK
Met Travel Vision IPTV ligt het dataverbruik voor televisie kijken in HD kwaliteit op slechts 0,6GB per uur,
maar liefst zo’n 5 keer lager! Hierdoor wordt tv kijken
via een mobiele 3G/4G verbinding een heel stuk
voordeliger.

Met de Travel Vision mobiele IPTV router kunt u naar uw favoriete (Nederlandse) zenders
kijken, waar u ook bent. TV kijken via het mobiele netwerk is nog nooit zo eenvoudig en
betaalbaar geweest!

HOE WERKT HET?
De Travel Vision mobiele IPTV router is een zeer
krachtige router, voorzien van een vaste geïntegreerde
simkaart met een uniek IP adres. Met deze speciaal
geconfigureerde router kunt u een specifiek voor
de Nederlandse markt samengesteld zenderpakket
ontvangen.
De Travel Vision mobiele IPTV router wordt in het
voertuig ingebouwd. Op het dak van het voertuig
wordt een buitenantenne gemonteerd, voorzien van
krachtige omni directionele antennes om een zo goed
mogelijke GSM ontvangst te realiseren.
De Travel Vision mobiele IPTV router wordt met een
HDMI kabel rechtstreeks op de tv aangesloten. Met
slechts een druk op de knop van de meegeleverde
afstandsbediening kunt u televisie kijken. U hoeft
geen schotelantenne uit te richten, geen extra receiver te plaatsen en/of een Chromecast of Android box
te plaatsen om tv signaal te streamen.

ABONNEMENT
Om tv te kijken via een internetverbinding is, naast
een tv-abonnement, ook een data-abonnement
nodig. De kosten voor dit data-abonnement
bedragen €129 per jaar en heeft een looptijd
van 2 jaar. Hiermee kunt u de IPTV-box en de
infrastructuur in vrijwel heel Europa gebruiken.
Voor het bijbehorende tv-abonnement heeft
u drie verschillende opties:
Jaarabonnement
Drie maanden abonnement
(aaneengesloten)
Maandabonnement

TV KIJKEN VIA HET MOBIELE NETWERK

UW EIGEN WIFI NETWERK

Televisie kijken via een 3G/4G verbinding wordt steeds populairder. Om tv te kijken via
een mobiele verbinding is naast de juiste apparatuur, een goede verbinding en een
geschikt data abonnement nodig. Een nadeel van tv kijken via een mobiele verbinding
is dat het veel data verbruikt en het zodoende kostbaar is. Zo verbruikt 1 uur televisiekijken of streamen via een mobiele verbinding in HD kwaliteit al gauw zo’n 3 GB * per
uur. Daarbij komt dat de meeste “onbeperkte” data abonnementen in het buitenland
gelimiteerd zijn tot maximaal 20-25 GB per maand.

Naast tv kijken kunt u de IPTV router ook gebruiken
om uw eigen WiFi netwerk te maken. Zo heeft u op
reis altijd en overal de beschikking over uw eigen WiFi
netwerk. Hiermee kunt u al uw apparatuur zoals mobiele telefoon, tablet, laptop en smart TV eenvoudig en
veilig verbinden met het internet, net zoals thuis.

€12,50 per maand
€15,00 per maand
€17,50

* bron: Ziggo, KPN, T-mobile



