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Met de Pure Vision-beeldschermen speelt Humax 
in op de veranderende kijkbehoefte. Een Ultra 
HD-televisie zonder fratsen voor een nette prijs.

H
et concept van de Humax Pure 
Vision is simpel: een beeldscherm 
zonder ingebouwde televisie-
tuners of Smart TV-platform, 

maar met veel aansluitmogelijkheden. 
De eigenaar heeft zelf de vrijheid om  
de televisie met randapparaten aan te 
kleden. Wil men lineaire tv kijken, dan 
kan men een digitale 
tv-decoder op de televisie 
aansluiten. Kijkt men  
liever OTT - Over The Top, 
dus online - dan kan men 
onder meer Chromecast, 
Apple TV of een media- 
speler aan de televisie 
koppelen. Door het ontbreken van een 
tv-tuner en Smart TV-platform is de 
prijs van de Humax Pure Vision relatief 
laag voor een Ultra HD beeldscherm 
(3840 x 2160 pixels). Humax levert het 

Pure Vision beeldscherm in drie beeld-
maten: 43, 49 en 55 inch. Voor een  
apparaat als dit is de beeldkwaliteit  
natuurlijk het allerbelangrijkst, en  
dat is voor een beeldscherm in deze 
prijsklasse buitengewoon goed. Humax 
maakt bij de Pure Vision gebruik van een 
led-beeldscherm met de IPS-techniek 

voor een betere kijkhoek, 
kleur en contrast. Natuurlijk 
is er een verschil zichtbaar 
als we de Humax Pure Vision 
naast de Samsung 9000-serie 
plaatsen, maar ‘t prijsverschil 
tussen beide televisies  
bedraagt dan ook meer dan 

tweeduizend euro. Voor relatief weinig 
geld haalt de koper met de Pure Vision 
dus een goed Ultra HD-beeldscherm in 
huis. Daarbij moet men vooraf rekening 
houden met de eventuele aanschaf van 
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externe apparaten. Een voordeel is dat 
men door externe apparatuur altijd de 
nieuwste technieken in huis heeft en 
nooit te maken krijgt met een verouderd 
Smart TV-platform. Maar er kleeft ook 
een nadeel aan. Als we via het Smart 
TV-platform van een Ultra HD-televisie 
naar Netflix kijken, dan kunnen we  
series in veel gevallen ook in Ultra HD 
weergeven. Met de Pure Vision is dat 
niet het geval. Niet het beeldscherm, 
maar de gebruikte randapparatuur  
bepaalt of een Netflix-serie in Ultra HD 
te zien is. En apparaten als Chromecast 
en Apple TV zijn hiervoor niet geschikt. 
De vormgeving van Humax Pure Vision 
is strak en eigentijds. Het beeldscherm 
kan op twee metalen standaarden  
worden geplaatst, maar ook met  
beugels aan de muur worden gehangen. 
In het geluid van de Pure Vision is  
duidelijk geïnvesteerd. Het scherm  
beschikt over een 2.1 speakersysteem 
waarbij er twee luidsprekers van  
10 watt en een subwoofer van 12,5 watt 
aanwezig zijn. Er is een digitale S/PDIF 
geluidsuitgang voor aansluiting op een 
home cinema set. Op de vier HDMI 
2.0-poorten kunnen we onder meer  
een digitale tv-decoder, mediaspeler, 
dvd-speler, game console of blu-ray 
speler aansluiten. De Humax Pure  
Vision heeft drie USB-poorten en  
een beperkte mediaspelerfunctie  
waarmee de belangrijkste foto-, video- 
en muziekbestanden kunnen worden 
afgespeeld.
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