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SCHITTERENDE 
BEELDKWALITEIT OP 
HET HOOGSTE NIVEAU!

TRAVELVISION SMART LED TV



TRAVELVISION
SMART LED TV

BLUETOOTH, 
INTERNET 
EN FASTSCAN!

De nieuwe generatie Travel Vision televisies is de 
hoogste klasse onder de mobiele televisietoestel-
len. De Travel Vision tv-modellen beschikken over 
een triple-HD-tuner (DVB-S2/DVB-T/DVB-C) en heb-
ben zodoende geen externe ontvanger nodig.  

Dankzij het compact formaat en de mogelijkheid om 
deze tv te gebruiken voor zowel satelliet, digitenne 
en kabel tv is de Travel Vision tv uitermate geschikt 
voor gebruik in de camper, caravan of boot. 

De Travel Vision televisies zijn voorzien van Fast-
scan kanalen download voor Canal Digitaal en TV 
Vlaanderen en worden standaard geleverd met voor 
geïnstalleerde Canal digitaal zenderlijst. 

Kenmerken Travel Vision TV’s:

-  Triple-tuner (DVB-S2/DVB-T/DVB-C)
-  Voorgeprogrammeerd met Canal Digitaal satelliet zenderlijst
-  Fastscan ondersteuning voor Canal Digitaal/TV Vlaanderen
-  CI slot voor gebruik van Canal Digitaal/TV Vlaanderen, 
 Ziggo of KPN CAM module met kaart
-  Sublieme beeldkwaliteit
-  Grote kijkhoek van 178° horizontaal en verticaal
-  LAN aansluiting
-  Android besturingssysteem met ZEASN appstore
-  2 x 5 W Stereo
-  2x HDMI, VGA, AV in, YPBPR en 2x USB-aansluitingen
-  Werkt zowel op 12V als 230V

CABLE
cHIGH DEFINITION TELEVISION

  LED TV 6419 LED TV 6422 LED TV 6424
- Beeldscherm afmeting  19 inch (47cm)   22 inch (55cm)   24 inch (60cm)
- Beeldscherm resolutie      1366 x 769 1920 x 1080 1920 x 1080
- Afmetingen met voet       B440xH293xD139 mm  B506xH337xD176 mm  B552xH357xD176 mm
- Afmetingen zonder voet         B440xH263xD50 mm  B506xH301xD50 mm    B552xH337xD50 mm
- Vesa                                    100                                100                                100
- Gewicht                              2,3kg            3,2 kg                   3,4 kg

AUDIOKWALITEIT 
OP HET HOOGSTE 
NIVEAU!

Met de compacte Travel Vision soundbar kunt u een-
voudig het geluid van uw televisie versterken. Ook 
kunt u muziek luisteren vanaf een tablet of smartp-
hone via Bluetooth. Daarnaast kunt u zowel een mi-
cro SD-geheugenkaart als een USB-stick aansluiten 
op de soundbar en zo uw favoriete muziek luisteren. 
Ook beschikt de Travel Vision soundbar over een in-
gebouwde FM-radio. De ingebouwde accu zorgt voor 
maar liefst 8 uur onbeperkt luisterplezier!

TRAVELVISION SOUNDBAR

- Bluetooth 5.0
- FM radio geintegreerd
- 2 x 5 W
- Oplaadbaar
- Speeltijd 5-8 uur
- 2 jaar Garantie

De Travel Vision SMART TV heeft een basic internet optie. Je verbindt de tv eenvoudig met internet via een 
ethernetkabel of draadloos via wifi . De SMART functie geeft u toegang tot een menu met verschillende voor 
geïnstalleerde apps. Daarnaast heeft de tv de mogelijkheid het scherm van zowel een android als IOS tele-
foon weer te geven op het tv scherm (Screen Mirroring) 


