
CTOUCH
CANVAS

SECURE & 
SUSTAINABLE 

BY DESIGN!
CTOUCH introduceert een compleet 

nieuwe touchscreen lijn die voldoet aan 

alle veiligheidseisen en is daarnaast ook 

nog eens energiezuinig en duurzaam.

De Canvas voldoet aan de hoogste  

security standaarden. Jouw privacy  

staat tenslotte voorop. 

TOT 
€ 500,-
INRUIL

KORTING*

CTOUCH CANVAS



 c Secure & sustainable by design!

CTOUCH introduceert een compleet nieuwe touchscreen lijn die voldoet aan alle veiligheidseisen en is 

daarnaast ook nog eens energiezuinig en duurzaam.

De Canvas voldoet aan de hoogste security standaarden. Jouw privacy staat tenslotte voorop. 

Daarom wordt dit touchscreen geleverd zonder besturingssysteem. Dit betekent: geen software-

updates nodig. Geen dataopslag die onnodig verloren gaat. En er kunnen geen apps geïnstalleerd 

worden die zorgen voor datalekken of die toegang kunnen verlenen tot jouw netwerk. Wil je 

de security verdubbelen en de poorten vergrendelen? Dat kan. Data, video-poorten en menu-

instellingen kunnen eenvoudig worden uitgeschakeld of vergrendeld. 

 c Energiezuinig & duurzaam? Check!

We zijn op een missie om de CO2-voetafdruk van onze producten te minimaliseren. Daarom worden 

al onze touchscreens voorzien van een A/A+ energielabel en een materialenpaspoort. De CTOUCH 

Canvas voldoet ook aan de ISO 9001 & 14001 normen. En dat is nog niet alles! Met de ingebouwde 

Human Presence Detection functie schakelt de CTOUCH Canvas automatisch aan en uit als je de 

ruimte binnenkomt of verlaat. Hiermee bespaar je geld en de planeet; een win-win!

 c Volledig nieuw CTOUCHABLE™ design

Het unieke CTOUCHABLE™ design van Canvas valt op en nodigt je uit om met jouw team aan de 

slag te gaan. Op afstand triggeren we je al om dit touchscreen aan te willen raken en jouw creatieve 

ideeën tot leven te laten komen. Liefde bij de eerste aanraking? En of! Van de gekleurde rubberen rand 

en ‘soft touch’ textielframe, tot de touch buttons en het intuïtieve menu. Dit alles stimuleert je om het 

maximale uit jouw vergadering te halen. 

 c Overtuigd?  Maak dan nu gebruik van deze eenmalige kans!

Je  krijgt tot € 500,- inruilkorting* wanneer je je oude presentatiemiddelen vervangt door een 

CTOUCH Canvas. Nog niet helemaal overtuigd? Dan stellen wij een Try and Buy voor! Mocht je daarna 

overgaan tot aanschaf, dan krijg je alsnog  tot € 500 ,- inruilkorting* op je oude presentatie middelen!

Benieuwd wat jouw voordeel is?
Vraag dan direct een afspraak of offerte aan. We staan je graag te woord.

dB audiovisueel
Kattegat 14, 9723JP Groningen
+31 (050) 525 7777
info@dbaudiovisueel.nl

*  De korting die je krijgt is afhankelijk van de in te ruilen apparatuur.
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