
Foto Product Omschrijving 

  

eReader Kobo 

Touch 

 Een e-reader met WIFI 

  

Foto-, dia- en 

negatievenscanner 

(Epson V700) 

De Epson Perfection V700 is de perfecte scanner 

voor gevorderde amateurfotografen en 

fotoliefhebbers. Hij levert film- en fotoscans van 

uitstekende kwaliteit dankzij het unieke Dual 

Lens-systeem van Epson. Het exclusieve Dual 

Lens-systeem van Epson staat garant voor 

fantastische resultaten met een resolutie tot maar 

liefst 6.400 dpi en een optische dichtheid van 4.0 

DMax. 

  

Twin DVD-player 
Een portable DVD-speler met 2x7 inch (18 cm) TFT 

LCD-schermen, zodat iedereen op de achterbank 

zijn eigen scherm heeft, dat gemakkelijk aan de 

hoofdsteun kan worden bevestigd. Ondersteuning 

voor meerdere audiotalen ondertiteling. Tevens 

mogelijkheden tot het afspelen van een 

diavoorstelling van foto's en mp3 bestanden. 

  

 PLUSTEK OpticFilm 

8200i SE scanner   

De OpticFilm 8200i SE heeft een resolutie van 

7200 dpi, ideaal voor het scannen van dia's en 

negatieven van 35 mm. De 8200i SE heeft niet 

alleen een optische belichtingssysteem, maar is 

ook voorzien van een USB 2.0-poort. Deze snelle 

en efficiënte high resolution scanner staat garant 

voor een professioneel resultaat. Daarnaast rekent 

het infraroodsysteem af met stof en krasjes. Op 

die manier hoef je niet zelf de beelden te 

bewerken om onvolkomenheden te corrigeren. 

  

 USB Platenspeler Veel mensen hebben nog oude platen en willen 

deze graag digitaliseren, maar als je dat gedaan 

hebt, dan heb je de USB platenspeler niet meer 

nodig. Dus perfect voor de uitleen. 

http://www.duo-inbeweging.nl/ereader-kobo-touch/
http://www.duo-inbeweging.nl/epson-v700-foto-dia-en-negatievenscanner/
http://www.duo-inbeweging.nl/portable-twin-dvd-speler/


  

Iconbit Dash-Cam 
De IconBIT FHD LX DVR is een moderne Dash‐

Cam met Full‐HD ondersteuning (MJPEG, 1080P, 

30FPS) en HDMI uitgang. Uitgerust met een 

hoogwaardige sensor (1.3M), ook gevoelig bij 

slechte lichtverhoudingen. Ideaal voor het 

opnemen van verkeersincidenten/situaties en 

geschikt voor normale video‐opnames (1080P, 

720P, 480P) of om foto’s te maken. Met de 

meegeleverde zuignap gemakkelijk te monteren 

aan de voorruit en het 2.7″ LCD‐scherm in 

combinatie met de 120 graden groothoeklens 

zorgen voor een perfect overzicht. De opname 

start automatisch wanneer de motor wordt 

aangezet, voor monitoring van het verkeer is de 

lengte van de loop‐recording instelbaar. De 

micro‐SD‐sleuf kan geheugenkaarten tot 32 GB 

opnemen. 

 


