Lees digital,
koop lokaal!

De upgrade voor meer
leesplezier.

Leesfuncties

Technische gegevens
Display

7 inch E Ink Carta 1200 scherm, HD-resolutie (300 ppi,
1264 × 1680 pixels, 16 grijstinten), staand en liggend formaat

Design

Ergonomische vorm met handvatten en scrollknoppen,
automatische schermaanpassing en soft-touch oppervlak

Touchscreen

Vertaal woorden in het eBook of zoek ze op
in het geïntegreerde woordenboek

Capacitief dubbellaags touchscreen,
bijzonder snel en nauwkeurig

Gewicht

215 g

Zet een bladwijzer in het eBook

Afmetingen

144,6 × 161,6 × 5,9 mm (9,0 mm handvat)

Verlichting

Geïntegreerde verlichting met smartLight
(handmatige of automatische aanpassing
van de kleurtemperatuur afhankelijk van
het tijdstip van de dag)

Organiseer uw eBooks en leg een
boekencollectie aan

Waterbescherming

Waterafstotende IPX8 coating
(beschermt tot 60 min. in 2 m diep zoet water)

Geïntegreerde eBook-winkel met meer
dan 3 miljoen eBooks

Accu

Lithium-Polymer-Accu 1.500 mAh

Compatibel met de eBooks van de
openbare bibliotheken

Batterijduur

Enkele weken

Processor

1,8 GHz AllWinner B300 Quad Core- Processor

RAM

1 GB

Intern geheugen

16 GB (ca. 12 GB beschikbaar voor uw inhoud,
gelijk aan meer dan 12.000 eBooks)

tolino cloud

Uitstekende tolino service - online,
aan de telefoon en ter plaatse in
onze boekhandels

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

eBook-Formaten

EPUB, PDF, TXT

Connectiviteit

WLAN (802.11 ac/b/g/n)

Bibliotheken van verschillende tolino shops
samenvoegen met tolino library linking

Aansluiting

USB-C

Extra's

Hallsensor voor gebruik van "slimme" beschermhoezen,
vergrotingsmodus, gratis software-updates, aanpasbaar
slaapscherm, modus voor linkshandigen, voorgeïnstalleerd eBook

Beschikbare
Systeemtalen

Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands

In de doos

tolino vision 6 eReader, USB-C kabel, garantieboekje, gebruiksaanwijzing (voorgeïnstalleerd eBook). Andere accessoires zijn
afzonderlijk verkrijgbaar.

Lettertype en lettergrootte per boek
instelbaar
Deel eBooks met maximaal zes
gezinsleden en lees ze tegelijkertijd
dankzij Family Sharing

Markeer tekstpassages en maak
aantekeningen direct in het eBook

Met de full text search kunnen eBooks
op trefwoorden worden gezocht
Vergrendel het scherm met het
praktische Cijferslot

Dankzij de tolino cloud-synchronisatie kan
Leesvoortgang worden bijgehouden over
meerdere apparaten

• Geoptimaliseerd E Ink-scherm: 20% snellere responstijd en verbeterde contrasten
• Razend snelle Quad Core-processor: voor nog meer leescomfort
• Waterdicht: Ontspannen lezen, zelfs in bad*
• s martLight: aanpassing van de verlichting aan het tijdstip van de dag
• Automatische displayrotatie: Flexibel lezen in portret- en liggend formaat

• Ergonomische vorm: Scroll-knoppen voor nog meer intuïtieve bediening
*Bescherming tegen zoet water (tot 2 meter diepte/60 min.)

De snelste in zijn soort - nog meer leescomfort
dankzij de nieuwe Quad Core-processor en het
verbeterde E Ink-display
Met de nieuwe tolino vision 6 is het nu nog gemakkelijker
om volledig in uw verhalen op te gaan. Het
geoptimaliseerde 7-inch E Ink-display zorgt samen met
een nieuwe, nog krachtigere processor voor een 20%
snellere responstijd in vergelijking met zijn voorganger.
Dit maakt niet alleen het omslaan van de bladzijden
veel aangenamer, maar maakt ook een nieuw, nog niet
eerder bereikt niveau van comfort op het gebied van
eReading mogelijk.

Gezellige leesuurtjes in bad
Uitgerust voor alle situaties, met de tolino vision 6
eBook reader kunt u genieten van een ontspannende
leestijd met uw nieuwe favoriete boek, zelfs in bad. De
tolino vision 6 is waterdicht en vergeeft dus een korte
onderdompeling in water.

smartLight: lezen op het ritme van uw dag
Voor iedereen die graag leest voordat hij of zij in slaap
valt, hebben we smartLight ontwikkeld! Want de nieuwe
comfort eReader tolino vision 6 zorgt dankzij de slimme
instelling van de kleurtemperatuur van de geïntegreerde
leeslamp altijd voor de aangenaamste verlichting om
te lezen. In overeenstemming met natuurlijk daglicht
verandert tolino visie 6 van koud wit licht in de ochtend
naar warm wit licht in de avond. Op die manier wordt
uw bioritme niet verstoord en kunt u op elk moment
van de dag of nacht genieten van ontspannende
leesmomenten. Overdag kunt u de verlichting natuurlijk
volledig uitschakelen en zo de levensduur van de batterij
nog verder verlengen. U leest altijd alsof u op papier
leest, zonder hinderlijke reflecties van zonlicht.

Nog meer ruimte voor uw favoriete boeken
Meer dan 3 miljoen eBooks liggen te wachten om
gelezen te worden - blader door de online shops van
de tolino-boekverkopers en download op elk moment
interessante nieuwe titels op je eReader. Er is genoeg
ruimte op de tolino vision 6 voor uw persoonlijke
leesschatten. Dankzij de opslagruimte van 16 GB,
waarvan ongeveer 12 GB voor uw boeken, kunnen tot
12.000 eBooks lokaal op de tolino vision 6 worden
opgeslagen en u altijd flexibel vergezellen in uw
dagelijks leven en op uw reizen.

Absolute vrijheid om te lezen Koop eBooks waar u maar wilt
tolino vertrouwt op openheid en laat het aan u over
om te beslissen bij welke boekhandel u uw eBooks wilt
kopen. Geniet altijd van het volledige aanbod van alle
beschikbare tolino eBook retailers. U kunt bestaande
EPUB en PDF eBooks gemakkelijk downloaden naar
de tolino vision 6 en ze daar lezen. Met tolino cloud
synchronisatie en de tolino library link biedt tolino u
hiervoor bijzonder praktische functies..

Weken van leesplezier - Perfect voor
de vakantie
Dit uithoudingsvermogen maakt zelfs frequente lezers
blij: de tolino vision 6 verbruikt zeer weinig stroom
tijdens het lezen en staat dus garant voor wekenlang
leesplezier. Dit is niet alleen praktisch voor dagelijks
gebruik, maar maakt de tolino vision 6 ook tot een
ideale reisgezel.

Download eBooks rechtstreeks via WiFi
Top bestsellers of actuele eBook koopjes downloaden
naar uw eReader in enkele seconden? Verbind de
tolino vision 6 gewoon altijd en overal met een WiFi
punt en blader naar nieuwe eBooks in de geïntegreerde
eBook shop.

