Smart,
Reliable,
Technical.

Vision

Design inteligente nos mais ínfimos pormenores dos
nossos produtos.
Instalação inteligente. Os instaladores só têm duas mãos,
pelo que nos certificamos de que não precisam de mais do
que essas duas mãos para instalarem os nossos produtos.

Inteligente

Pesquisa de suportes
Introduza uma parte da referência do ecrã plano
e obtenha uma lista reduzida das suas opções
de suportes.
Pesquisa de cabos
Reduza a sua pesquisa do cabo de que necessita
em apenas 30 segundos.
Configurador Techconnect
Necessita de ajuda para perceber de que peças
precisa para fazer uma placa de ligações?
Não há problema.

Fiável

Fornecedor fiável
Não ignoramos as suas mensagens eletrónicas
quando necessita de ajuda. Somos muito reativos.
Níveis de stock fiáveis
Esforçamo-nos ao máximo para ter sempre em
stock aquilo de que precisa − e medimos o nosso
sucesso: 95% das vezes temos aquilo que
encomenda.
Produto fiável
Garantia vitalícia. Avaliamos a nossa fiabilidade
em comparação com outros fabricantes, pelo
que não estamos apenas a supor − sabemos que
os nossos produtos são extremamente fiáveis.

Técnico

Pessoal técnico
Os nossos colaboradores conhecem os produtos
e os desafios que os instaladores enfrentam.
Produto técnico
A nossa equipa de desenvolvimento de produtos
está sempre a expandir os limites técnicos, para
disponibilizar aos integradores produtos que
simplifiquem as soluções.
Design facilitador da instalação
Os nossos produtos são concebidos por técnicos
de AV e podem ser adaptados no local
da instalação.

Localização dos principais
armazéns da Vision
Florida

Reino Unido

“

República Checa

Sidney

Somos obcecados pelos pormenores, por isso,
pedimos que nos informe sempre que encontrar
uma forma para melhorarmos um produto nosso.
A sua sugestão será enviada para uma pessoa
real e irá receber uma resposta imediata.

”

Stuart Lockhart, Diretor-Geral

Mais de 300 000 salas de reunião em todo o
mundo utilizam os produtos extremamente
fiáveis da Vision.

A Vision distingue-se de alguns dos maiores
fabricantes de eletrónica do mundo e tem um
historial de fiabilidade de nível mundial.
Tornámos FIÁVEL uma palavra-chave, porque
temos a paixão de fabricar produtos cada vez
mais fiáveis.

Se tiver sugestões que possam contribuir para
melhorar os nossos produtos, estamos
interessados em ouvi-las!

vav.link/pt/garantia

www.visionaudiovisual.com

