Groot leesplezier
voor een kleine prijs.

Leesfuncties

Display

6 inch E-Ink® CartaTM display, HD-resolutie (212 ppi, 768 x 1024
pixels, 16 grijstinten)

Touchscreen

Capacitief enkellaags touchscreen

Gewicht

179 g

Bladwijzers in het
eBook instellen

Afmeting

112,5 x 159,8 x 9,1 mm

Verlichting

Geïntegreerde

Eenvoudig tekstpassages markeren en
notities direct in het eBook aantekenen

Accu

lithium-polymeer-accu, 1.000 mAh

eBooks organiseren en eigen boekcollecties
aanleggen

Gebruiksduur accu

Enkele weken

Processor

1 GHz NXP i.MX6

RAM

512 MB

Intern geheugen

8 GB, (ca. 6 GB beschikbaar voor uw inhoud,
wat overeenkomt met meer dan 6.000 eBooks)

tolino cloud

25 GB extra cloud-opslag in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

eBook-formaten

epub, pdf, txt, compatibel met eBooks van openbare bibliotheken
(online lenen)

Connectivity

WLAN (802.11 b⁄g/n), incl. gratis toegang tot de hotspots
van de Deutsche Telekom in heel Duitsland
(na aanmelding bij de boekhandelaar)

Aansluitingen

Micro-usb

Extra's

Hall-sensor voor het gebruik van ‘intelligente’ beschermhoezen,
gratis software-updates, aanpasbaar sleepscreen, modus voor
linkshandigen, voorgeïnstalleerd eBook

Beschikbare
systeemtalen

Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans,
Nederlands, Vlaams (België)

Leveringsomvang

tolino page 2 eReader, reversibles easy2connect micro-usb-kabel
(1 m lengte), garantieboekje, gebruiksaanwijzing (voorgeïnstalleerd
eBook). Andere accessoires apart verkrijgbaar.

Individueel instellen van lettertype en
lettergrootte
Woorden in het eBook vertalen of in het
geïntegreerde woordenboek opzoeken

Geïntegreerde eBook-shop met meer dan 2
miljoen eBooks
Compatibel met de eBooks van openbare
uitleenbibliotheken

Het eReading merk van de Duitse boekhandel

Technische gegevens

In de volledige tekst in eBooks zoeken aan
de hand van trefwoorden
Scherm vergrendelen met de praktische
nummervergrendeling
Uitstekende tolino service - online,
telefonisch en ter plaatse in onze vestigingen
Met de tolino-bibliotheekkoppeling
bibliotheken van verschillende tolino-shops
samenvoegen
Synchronisatie van de leesvoortgang via
meerdere apparaten

• NIEUW: Frontlight – geïntegreerd leeslampje voor comfortabel lezen in het donker
• Niet-reflecterend E-Ink Carta display: Lezen zoals op papier
• Voor al uw favoriete boeken: Opslagruimte voor maximaal 6.000 eBooks
• Gebruiksduur van de accu enkele weken, voor ononderbroken leesplezier
• Touchscreen-display, eenvoudig en compact
• Bijzonder goed in de hand liggend door handzame structuur aan de achterzijde

Lezen zoals op papier en lichter dan
een paperback
Dankzij de E-Ink® Carta technologie die in het display van
de tolino page 2 is ingebouwd, reflecteert het scherm van
de tolino page 2 licht bijna zoals normaal papier. Het lezen
is dus ook bij sterk zonlicht mogelijk zonder reflectie-effecten. Niet alleen het compacte formaat van de page 2, maar
ook de nieuwe oppervlakstructuur aan de achterzijde zorgt
voor bijzonder veel handzaamheid. Het zorgt voor een
goede ‘grip’ bij het vasthouden van de eReader en zorgt
ervoor dat langer lezen moeiteloos mogelijk is. Lezen zoals
op papier - met de voordelen van digitaal lezen!

Leesplezier de klok rond met Frontlight

Het eReading merk van de Duitse boekhandel

Als het eens echt spannend wordt: gewoon verder lezen,
dankzij geïntegreerd Frontlight. Dankzij de verlichting van
uw tolino page 2 bent u niet afhankelijk van het tijdstip
van de dag en de lichtomstandigheden en kunt u in
spannende verhalen onderduiken terwijl uw partner ongestoord slaapt.

6.000 favoriete boeken altijd bij de hand
Meer dan 2 miljoen eBooks wachten om gelezen te
worden - blader de klok rond in de online-shops van de
tolino-boekhandelaren en laad interessante nieuw verschenen eBooks ieder moment op uw eReader. Voor uw
persoonlijke leesschatten biedt de page 2 nog meer ruimte. Dankzij de opslagcapaciteit van 8 GB, waarvan rond
6 GB voor uw boeken, kunnen wel 6.000 eBooks op de
tolino page 2 lokaal worden opgeslagen en is daarmee
altijd uw flexibele metgezel in het dagelijkse leven en tijdens uw reizen.

Krachtige accu voor wekenlang leesplezier
Dit uithoudingsvermogen maakt zelfs veellezers enthousiast. De tolino page 2 verbruikt zeer weinig stroom bij het
lezen en is dus een garantie voor wekenlang leesplezier,
helemaal zonder laadkabel. Dat is niet alleen praktisch in
het dagelijks leven, maar maakt de tolino page 2 eReader
ook een ideale reisgenoot.

Vrije keuze: u kiest zelf waar u uw eBooks koopt
Ook de leesvrijheid met tolino blijft comfortabel: u kiest
zelf waar en wanneer u uw eBooks koopt. In de onlineshops van de tolino-boekhandelaren kunt u de klok rond
door meer dan 2 miljoen eBooks bladeren en uw nieuwe
favoriete boek direct op de tolino page 2 downloaden.

eBooks direct via WLAN downloaden
Binnen enkele seconden top-bestsellers of actuele
eBook-aanbiedingen op uw eReader laden? Sluit de tolino page 2 op eenvoudige wijze altijd en overal aan op
een WLAN en zoek in de geïntegreerde eBook -shop naar
nieuwe eBooks. Ook de gratis toegang tot de Telekom
hotspots in heel Duitsland (na aanmelding met een boekhandelaar-klantaccount) biedt u daarbij op vele plaatsen
snelle toegang tot het internet.

tolino cloud: eBooks eenvoudige
beheren en synchroniseren
Bij de tolino page 2 krijgt u gratis toegang tot de tolino
cloud, de veilige online opslagruimte voor uw leesinhoud.
Daar is ruimte voor de eBooks die u heeft aangeschaft
en voor de eBooks die u zelf in de tolino cloud uploadt.
Ook wanneer u onderweg bent, heeft u altijd toegang tot
uw opgeslagen eBooks. Deze kunnen met maximaal 5
apparaten worden gesynchroniseerd.

Veel praktische extra's voor perfect leesplezier
Ervaar optimaal leescomfort dankzij de vele intelligente
leesfuncties op de tolino page 2. Kies uit verschillende lettertypen die geoptimaliseerd zijn voor het E-Ink® display
en varieer met de gewenste lettergrootte aan de hand
van uw persoonlijke voorkeuren. Ook de extra tekstinstellingen voor paginamarge, tekstuitlijning en regelafstand
zorgen ervoor dat u kunt genieten van een aangename
leesstroom voor ontspannen leesuren. Notities en markeringen maken in het eBook, woorden opzoeken of direct
vertalen in het eBook? Geen probleem voor uw tolino
pagina 2! Gewoon een woord in het eBook selecteren en
binnen enkele seconden de woorddefinitie of vertalen laten weergeven.

