
 
 
 
 
 
 
De ISF calibratie voor uw TV of projector; kijken zoals de maker het bedoelt 
heeft. Mooiere kleuren, meer diepte, rustiger beeld en betere details vooral in het zwart.  

 
De grootste upgrade voor de laagste prijs  

 
 

Een nieuwe televisie of projector zo uit de doos is een apparaat dat in massa, aan een lopende band wordt 
geproduceerd.  Er zijn allerlei functies zoals sharpness en andere beeldverbeteraars aangezet  zodat in de winkel het 
toestel er uit springt en u juist voor dát model en merk kiest.  

 
Thuis heeft u geen TL licht en zijn veel beeldverbeteraars wellicht overbodig.  Er zitten  enorm veel instel 
mogelijkheden op in allerlei menu’s. Met het blote oog is dit bijna niet correct te af te stellen. Ook de bron speelt 
hierbij een belangrijke rol.  

 
Laat daarom uw TV of projector calibreren door ITC Home Theater.  

 
Meten is weten. ITC heeft geavanceerde apparatuur om de kleuren van uw TV of projector te meten en zo dus de 
mogelijkheid om de kleuren (ColorManagementSystem), maar ook het zwart (de Grayscale) bij te stellen op de 
industriestandaard D6500. Daarnaast wordt ook de gamma en het contrast geoptimaliseerd. U krijgt een rapport met 
een voor en na weergave. ITC heeft ervaring met calibreren sinds 2001 

 
Bijkomend voordeel is dat van een goed afgestelde tv of projector de levensduur ook langer is. 

 
Wilt u ook kijken zoals het bedoelt is; tijdens voetbalwedstrijden, games en films?  

 
Maak een afspraak voor een ISF calibratie. Voor tv’s komen wij aan huis. Een calibratie van uw tv of projector is ook 
mogelijk in onze showroom in Emmeloord. 

 
Wij werken alleen op afspraak. Wilt u weten wanneer we in de buurt zijn? Klik dan hier of kijk op www.htforum.nl 
(onder actieve ISF tours)  

 
Het beste beeld op uw tv of projector  

 
ITC Home Theater is ISF en HAA gecertificeerd en verkoopt  ook ISF gecalibreerde projectors van onder andere 
Epson en Sony. Andere merken en accessoires ook leverbaar. Ook modellen zonder ISF stand zijn te calibreren.  

 
Led, laser, lcd, tft, plasma, dlp, sxrd, d-ila, crt 

 
 
 

Meer informatie www.isfcalibraties.nl 
ITC Home Theater 
Frank en Annewiek Doorhof                   
 
 
 
 
 


