Aquavision, De Geëvolueerde Televisie
In 1997 heeft Aquavision de perceptie van de conventionele manier van TV kijken in huis voor altijd
veranderd door de baanbrekende ontwikkeling van in-wall en waterbestendige televisies.
Aquavision heeft er altijd in geloofd dat een televisie een intrinsiek onderdeel moet zijn van het interieur
van iedere woonkamer en iedere kamer waar een TV wenselijk is. Overal moet er van televisie genoten
kunnen worden onafhankelijk van de omgevingsfactoren. Het vinden van de goede balans tussen
elegantie en functionaliteit zijn een wezenlijk onderdeel bij het ontwikkelen en produceren van de
wereldklasse, handgebouwde en hoge kwaliteit televisies voor iedere toepassing.
De product range van Aquavision is over de laatste 2 decennia zeer uitgebreid om zo hun mondiale
afdruk te kunnen vergroten en omdat ze voortdurend bezig zijn hun innovatieve ontwerpen te
verbeteren om de hun marktleidende positie te verstevigen.
Al de producten van Aquavision zijn zo ontworpen om te allen tijde te kunnen updaten naar de laatste
technologie. Aquavision gelooft dat luxe iets tijdloos is en niet iets dat je weggooit. Dit is de reden dat
ze alle producten tot 15 jaar terug ondersteunen.
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Afwerking + TV Onderdeel + Glas = Aquavision
1 - Afwerking

Frameless

Classic

Silhouette

2 - TV Onderdeel

Genesis | Nexus | Nexus+ | Pinnacle | ConnecTV Active | Elite 4K

3 - Glas

Black
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TV Onderdeel

Genesis
The Genesis is the first choice for stand alone television projects. Three HDMI inputs,
Component/Composite inputs and a built in amplifier to provide even more possibilities.

Nexus

The Nexus line is the ideal solution for systems integrators. Two HDMI inputs, component and
composite inputs, a built in amplifier, discrete IR and RS232 control.

Nexus+

The Nexus+ line is the same as Nexus with the addition of IP control.

Pinnacle

The intelligent Pinnacle allows you to not only watch your favourite TV show on cable or
satellite, but also lets you access the web from Amazon to YouTube.

ConnecTV Active

Using the full capability of HDBaseT and Aquavision's own patent pending technology, these
TVs are the perfect solution for integrated distribution systems. This panel only requires one
Cat5e/6 cable to both power and control the system.

Elite Ultra 4K

Astonish yourself with the most intensely detailed visual experience of the Aquavision Elite 4K
television. With four times the resolution of full HD means you'll see everything.
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