Smart,
Reliable,
Technical.

Vision
Smart

Smart design ned til mindste detalje i vores produkter.
Smart installation. Installatører har kun to hænder, så vi
sørger for, at du ikke behøver at arbejde som en blæksprutte
for at kunne installere vores produkter.

Beslagfinder
Indtast en del af varenummeret på fladskærmen,
og få en kort liste over dine monteringsmuligheder.
Kabelfinder
Du kan indskrænke, hvilket kabel du skal bruge,
på 30 sekunder.
Techconnect-konfigurator
Har du brug for hjælp til at finde ud af, hvilke dele
du skal bruge til en frontplade? Det er ikke noget
problem!

Pålidelig

Pålidelig leverandør
Vi ignorerer ikke dine e-mails, når du har brug for
hjælp. Vi responderer hurtigt.
Pålidelige lagerbeholdninger
Vi arbejder hårdt på hele tiden at have det, du
skal bruge, på lager, og vi måler vores succes. 95
% af tiden har vi det, du bestiller.
Pålideligt produkt
Livslang garanti. Vi måler vores pålidelighed op
imod andre producenter, så vi gætter ikke bare; vi
ved, at vores produkter er ekstremt pålidelige.

Teknisk

Tekniske medarbejdere
De kender produkterne, og de kender de
udfordringer, som installatører står over for.
Teknisk produkt
Vores produktudviklingsteam skubber altid til de
tekniske grænser for at kunne tilbyde integrerede
produkter, der forenkler løsningerne.
Nem installation via design
Vores produkter er designet af AV-teknikere og
kan tilpasses lokalt.

Visions overordnede
lagerplaceringer
Florida

United Kingdom

“

Czech Republic

Sydney

Vi er besat af detaljerne, så giv os endelig besked,
hvis du finder en måde, hvorpå vi kan gøre et
produkt bedre.
Dette bliver sendt til en rigtig person, og du får
svar med det samme.

”

Stuart Lockhart, Administrerende direktør

Over 300.000 mødelokaler i hele verden bruger
Visions ekstremt pålidelige produkter.

Vision bliver målt op imod nogle af verdens
største elektronikproducenter og har en plads i
verdensklasse inden for pålidelighed.
Vi har gjort PÅLIDELIGHED til et nøgleord, fordi vi
har en stor passion for at gøre vores produkter
endnu mere pålidelige.

Hvis du har feedback, der kan hjælpe med at
gøre vores produkter endnu bedre, vil vi meget
gerne høre fra dig!

vav.link/garanti

www.visionaudiovisual.com

