Uniek comfortabel met bescherming tegen
water, smartLight en tap2flip. Ontdek het lezen
opnieuw – met de comfortabele e-reader tolino
vision 4 HD.
NIEU

Leesfuncties
Lettertype en schriftgrootte individueel

W

Technische gegevens
Beeldscherm

E-ink Carta™ display met 300 ppi (resolutie van 1448 × 1072
pixels), 15,24 centimeter (6 inch)

instellen in het eBook

Geïntegreerde
verlichting

Met geïntegreerde verlichting en smartLight (Kleurtemperatuur

in het geïntegreerde woordenboek
Met een tikje van de vinger gemakkelijk

Afmeting

114 × 163 × 8.16 mm

leestekens in het eBook zetten

Gewicht

175 g

Touchscreen

capacitief

Accu

lithium-polymeer accu, 1.500 mAh

aanleggen

Acculooptijd

wekenlang

Geïntegreerde eBook-shop met meer dan

Processor

1.000 MHz Freescale i.MX6

RAM

512 MB

Geheugen (intern)

8 GB (waarvan ca. 6 GB beschikbaar voor uw inhoud, komt

Woorden in het eBook vertalen en opzoeken

Heel simpel direct markeringen en notities
zetten in het eBook
eBooks ordenen en een eigen verzameling

2 miljoen eBooks
Compatibel met de eBooks van de openbare
leenbibliotheken
Dankzij het zoeken van complete teksten gemakkelijk zoeken naar trefwoorden in het eBook
Beeldscherm blokkeren met de praktische
cijferblokkade
Uitstekende tolino service online, per telefoon
en in onze filialen

van de schermverlichting afhankelijk van het tijdstip van de dag)

overeen met meer dan 6.000 eBooks)

Cloud-geheugen
(tolino Cloud)

5 GB (extra online geheugen (tolino Cloud) voor uw eBooks

Compatibiliteit

EPUB, PDF, TXT; geschikt voor Adobe DRM;
compatibel met openbare leenbibliotheken

Connectiviteit

WLAN (802.11 b/g/n)

Aansluitingen

micro-USB

Extra‘s

Water Protection by HZO, tap2flip om direct te bladeren aan de
achterkant van de e-reader, woordenboekfunctie, vertaalfunctie,
functie voor snel bladeren, beeldschermblok-kade, tolino bibliotheek-koppeling, de Hall-Sensor maakt het gebruik van „intelligente“
beschermtassen mogelijk, easy2connect-kabel voor het bijzonder
eenvoudig aansluiten van de eBook Reader aan de PC of netstekker

Garantie

24 maanden fabrieksgarantie, Water Protection by HZO

Leveringsomvang

tolino vision 4 HD eBook Reader, easy2connect-kabel
(USB type A op micro-USB, 1m), beknopte handleiding,
gebruikershandboek (eBook voorgeïnstalleerd),
accessoires apart verkrijgbaar
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De comfortabelste eBook Reader voor uw
perfecte leespauze.
>
>
>
>
>
>
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Water Protection by HZO – optimale bescherming tegen water
300 ppi E-ink Carta™ display voor een haarscherp schriftbeeld
Leeslicht met smartLight – kleuraanpassing van de verlichting afhankelijk van
het tijdstip van de dag
tap2flip voor het innovatieve bladeren met één hand
Plaats voor alle lievelingsboeken – geheugenplaats voor ca. 6.000 eBooks
Praktische functies: instellingen lettertype, woordenboek, notities en veel meer
Acculooptijd van meerdere weken
Gezellige leesuurtjes in het bad

smartLight: lezen in overeenstemming met uw dag

Gewapend voor alle eventualiteiten, beleef ook in het bad een
ontspannen leespauze met uw nieuwe lievelingsboek met de tolino
vision 4 HD eBook Reader. De tolino vision 4 HD is van binnenuit
beschermd tegen water en vindt zo zelfs een kort onderdompelen
in het water niet erg. Dat betekent dat de tolino vision 4 HD tot 30
minuten 1 meter diep in zoet water ondergedompeld mag worden.
Mocht uw tolino vision 4 HD dus per ongeluk in het badwater vallen,
kan hem dat niet beschadigen. Laat de dagelijkse sleur achter u met
het beste van twee werelden – boeiende boeken gecombineerd met
het comfort van een eBook Reader.

Voor iedereen, die graag leest voor het slapen gaan, hebben wij
smartLight ontwikkeld! Want de nieuwe comfortabele e-reader tolino
vision 4 HD zorgt altijd voor de aangenaamste verlichting bij het lezen dankzij zijn slimme aanpassing van de kleurtemperatuur van het
geïntegreerde leeslicht. In overeenstemming met het natuurlijke daglicht wisselt de tolino vision 4 HD van koud wit licht ’s morgens naar
het warm witte licht ‘s avonds. Zo wordt uw bioritme niet verstoord
en geniet u van ontspannen leesmomenten op elk tijdstip van de dag
en de nacht. Natuurlijk kunt u smartLight ook altijd instellen volgens
uw individuele voorkeuren, hetzij met koud of met warm licht - met
smartLight geniet u altijd van de meest comfortabele leesbelevenis.

Perfect schriftbeeld dankzij het HD- display
Met de tolino vision 4 HD heeft u een perfect schriftbeeld, net als op
papier. Dankzij het scherpe, contrastrijke HD-display met 300 ppi leest
u heel aangenaam op de tolino vision 4 HD en met duidelijk minder
flakkeren bij het bladeren in uw eBooks. Ook bij sterk zonlicht heeft
het E-ink Carta™ display van de eBook Reader geen reflectie en zorgt
het voor een perfect leesgenot.

Ontspannen bladeren met één hand
Wereldwijd uniek zorgt de tap2flip op de tolino vision 4 HD voor
ontspannen lezen met slechts één hand. Blader moeiteloos en gemakkelijk door uw eBook met een tikje van de vinger op de achterkant
van de tolino vision 4 HD. Perfect, als u onderweg maar één hand vrij
hebt of als u liggend leest! Het capacitieve touchscreen aan de voorkant van de tolino vision 4 HD kunt u natuurlijk ook nog gebruiken
om te bladeren.

Pure vrijheid – eBooks kopen waar u wilt
tolino houdt van openheid en laat u zelf beslissen bij welke boekhandel u uw eBooks wilt aanschaffen. Zo geniet u altijd van de diversiteit
van aanbiedingen van alle beschikbare tolino eBook handelaren.
Beschikbare EPUB- en PDF-eBooks kunt u heel eenvoudig laden op de
tolino vision 4 HD en daar lezen – met de tolino Cloud synchronisatie
en de tolino bibliotheekkoppeling biedt tolino u hiervoor bijzonder
praktische functies.

Nog meer plaats voor uw lievelingsboeken
Meer dan 2 miljoen eBooks wachten erop gelezen te worden – grasduin elk uur van de dag in de online shops van de tolino boekhandels
en laadt altijd interessante nieuwtjes op uw eBook Reader. Voor uw
persoonlijke leesschatten is er voor u nu nog meer plaats ter beschikking op de tolino vision 4 HD. Dankzij het vergrote geheugen van 8
GB, waarvan ca. 6 GB voor uw boeken, kunnen er op de tolino vision
4 HD tot 6.000 eBooks locaal opgeslagen worden, die u altijd flexibel
begeleiden in uw dagelijkse leven en op uw reizen.

eBooks direct downloaden via WLAN
In seconden eersteklas bestsellers of actuele koopjes van eBooks
laden op uw e-reader? Verbind de tolino vision 4 HD gewoon altijd en
overal met een WLAN en struin in de geïntegreerde eBook-shop naar
nieuwe eBooks. Ook de gratis toegang tot de Telekom HotSpots in
Duitsland (na aanmelding met een klantenrekening bij een boekhandel) biedt u daarbij een snelle toegang tot het internet.

Wekenlang leesplezier – perfect voor de vakantie
Dankzij een acculooptijd van meerdere weken moet u goed onthouden waar u uw oplader gelaten hebt – u zult hem niet zo snel
weer nodig hebben. Want de tolino vision 4 HD verbruikt bij het lezen
slechts weinig stroom. Zo hebt u zelfs tijdens de vakantie helemaal
geen stopcontact nodig!
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