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Camper, caravan, touringcar, 
vrachtwagen, auto of boot. 
Digitale televisie kan altijd 
en overal!

Het voorjaar staat voor de deur dus menig vrijbuiter bereidt 

zich voor om het nest te verlaten en er op uit te trekken met de 

camper of caravan. Het kamperen is nog altijd onmiskenbaar 

populair. Zeker nu het niet hoeft te ontbreken aan alle gemakken 

die men zich wenst.

Een groeiend aantal campers en caravans beschikt tegenwoordig al over een 

satelliet televisie installatie. En dat worden er alleen maar meer. Zeker nu er 

betaalbare en simpele oplossingen zijn. In deze camping catalogus leest u alles 

over digitale televisie op de camping, benodigdheden zoals geschikte digitale 

ontvangers.

Ook hebben we een aantal ideale camping sets samengesteld waarmee de 

wensen van diverse gebruikers kunnen worden vervuld. Sla daarom nu deze 

brochure open en ontdek de mogelijkheden. 

CAMPING CATALOGUS

INCLUSIEF 
NIEUWE

CAMPING 
SETS
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De Xsarius i-GO HD1 CICD editie is de eerste CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerde ontvanger met een 12 volt aansluiting. Hierdoor is de ontvanger 

uitermate geschikt voor gebruik in een caravan, camper of boot.

Wilt u op vakantie genieten van Full HD zenders 

dan is de Xsarius i-GO HD1 een aanrader. De 

i-GO HD is overigens ook voor thuis een 

uitstekende ontvanger met sublieme (1080p) 

beeldkwaliteit en uitgebreide mogelijkheden. 

De i-GO CICD edition beschikt over een 1-2-3 

installatie wizard waardoor het gebruiksklaar 

maken van de ontvanger kinderspel is. De 

ontvanger beschikt over HD & SD fastscan. In 

circa 3 minuten is de ontvanger geïnstalleerd 

en gereed voor gebruik. De zenders staan 

automatisch keurig op volgorde. 

TEST

CanalDigitaal gecertificeerde Xsarius i-GO CICD edition is uitermate 
geschikt voor gebruik in de caravan, camper, vrachtauto of boot

Xsarius i-GO HD1 CICD edition

Teletekst, Elektronische Programma Gids en 

het afspelen van foto en video bestanden 

behoren tot de mogelijkheden. Tevens beschikt 

de i-GO HD1 over PVR mogelijkheden. Door 

het aansluiten van een externe harde schijf 

veranderd de i-GO HD1 in een volwaardige 

digitale video recorder. Opnemen, afspelen of 

pauzeren van uw favoriete zender is nog nooit 

zo makkelijk geweest. Door het aansluiten van 

een extern infrarood oog kunt u de ontvanger 

volledig weg werken in uw caravan camper of 

boot. 

De Xsarius i-GO
is leverbaar met 
los verkrijgbaar
infrarood oog
en bracket
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Bij druilerig rotweer, in de voortent kunnen zitten 
kijken naar zomerse televisie programma’s

TechniStar S2

De TechniStar S2 is een digitale HDTV satellietontvanger met een breed scala aan 

eigenschappen en voordelen. 

Technistar S2
zorgt ervoor
dat u ook bij 
rotweer kunt
genieten

Voor de ontvangst van betaal-tv-kanalen, heeft 

de TechniStar S2 een geïntegreerd CONAX 

decoderingssysteem, een smartcardlezer en 

een Common Interface (CI+) met bijbehorende 

sleuf.

De TechniStar S2 is eveneens uitgerust met een 

PVR-ready en een TechniFamily functie. Met 

de PVR-ready functie kunnen uitzendingen 

eenvoudig worden opgenomen op een extern 

opslagmedium (bijv. een USB- harddisk). De 

TechniFamily-functie kan worden gebruikt 

om verschillende gebruikersaccounts bij de 

ontvanger te creëren. Dit kan bijvoorbeeld 

worden gebruikt om ouders te laten bepalen 

hoe lang hun kinderen per dag televisie mogen 

kijken en welke kanalen ze mogen bekijken.

De technistar S2 beschikt over een 12V 

aansluiting waardoor deze ontvanger zeer 

geschikt is voor gebruik op de camping. 
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Ondanks zijn compacte formaat een uitstekende 
Full HD ontvanger voor FTA programma’s

Megasat HD powerbox FTA (Free-To-Air)

Uw vakantie 
foto’s direct 
op televisie
kunnen zien

De Megasat HD Mini Power Box is met 

zijn afmetingen een van de kleinste HD 

ontvangers in de markt. Ondanks het 

kleine formaat levert de Megasat HD 

mini Power box zeer scherpe Full HD 

beelden.

Dankzij het duidelijke menu is de HD mini Power 

Box eenvoudig te bedienen. Het extreem lage 

stroom verbruik van minder dan 1W in stand-

by modus komt overeen met de nieuwste 

richtlijnen. De Megasat HD Mini Power Box is 

erg compact. De ontvanger is 13 cm breed, 10 

cm diep en 3 cm hoog. Dankzij het compacte 

formaat is de ontvanger ideaal voor gebruik 

in de caravan of camper. Door het aansluiten 

van een externe opslag apparaat zoals 

bijvoorbeeld een externe harde schijf of USB 

stick kunnen foto’s, video’s en MP3 bestanden 

worden afgespeeld. U kunt zo bijvoorbeeld uw 

vakantie foto’s direct bekijken.
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Met zijn allen op vakantie, op TV zien hoe Robin 
van Persie een doelpunt maakt op het EK voetbal

De televisie heeft vier tuners ingebouwd 

(DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Kabel analoog). 

Hierdoor hoeft u geen extra apparaten 

aan te sluiten en kunt u genieten van elk 

gewenst ontvangst. 

Dankzij het geintergreerde CI+ slot is het ook 

mogelijk om in combinatie met een juiste cam 

module & smartcard de gecodeerde zenders 

te bekijken van bijvoorbeeld:  TéléSAT, KPN 

Digitenne, CanalDigitaal en TV Vlaanderen. 

Door het compacte formaat, de ingebouwde 

tuners en de 12 Volts aansluiting is de 

TechniVision 22 HD uitermate geschikt voor 

gebruik in de camper of caravan. 

De televisie beschikt tevens over een 230 

volts aansluiting en kan hierdoor bijvoorbeeld 

ook goed gebruikt worden in een slaapkamer, 

hotelkamer of keuken. Bovendien is hij ook 

uitstekend geschikt als computerscherm. Door 

het aansluiten van een externe HDD kunt u ook 

opnames maken, mp3 bestanden afspelen etc. 

22 INCH
DIAMETER

(56CM)

MET CI+ 
SLOT VOOR LOS 
VERKRIJGBARE 

MODULE

Technivision

Inclusief NL 

zenderlijst
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Ik ga op vakantie en ik neem mee een televisie, DVD’s 
en een satelliet schotel, want meer is niet nodig

De Akai Full HD camping LED TV/DVD 

beschikt over een ingebouwde DVD 

speler. De televisie  kan van stroom 

worden voorzien middels een 12V 

aansluiting en is hierdoor uitermate 

geschikt voor gebruik op de camping. 

De televisie is leverbaar in 3 verschillende 

formaten: 16 inch, 19 inch of 22 inch. De 

beeldkwaliteit van deze Full HD televisie is van 

uitzonderlijke klasse. 

INCLUSIEF 
INGEBOUWDE
DVD SPELER

Akai Full HD Camping LED TV/DVD 16/19/22 inch

Haarscherp
beeld op de 
Akai Full HD
camping tv
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De alles in één LEDTV

Megasat LED Camping TV 16/19/22 inch

De Megasat camping-tv-serie belooft 

eerste klas kwaliteit in een modern 

design. De toestellen zijn speciaal 

ontworpen voor gebruik in een voertuig. 

Het speciale interieur beschermt de 

componenten tegen schokken tijdens de rit. 

Of het nu een boot, caravan of vrachtwagen 

is, ze zijn allen goed uitgerust met de Megasat 

Camping TV. De televisie beschikt naast de 

110-240V aansluiting over een 12/24 volt 

aansluiting. Hierdoor is deze zo geschikt voor 

gebruik op de camping. Het uitstekende HD 

kwaliteit beeldscherm laat niet aan de wensen 

over. De Hybride digitale televisie tuner zorgt 

voor ontvangt. Het gebruik van een digitale 

ontvanger is hierdoor geen vereiste. U kunt een 

CI slot plaatsen in het gemeenschappelijke CI+ 

slot voor DVB-S2 en DVB-T. Om uw eigen DVD 

films af te kunnen spelen heeft de Megasat 

Camping TV een ingebouwde DVD speler.

INCLUSIEF 
INGEBOUWDE
DVD SPELER

Televisie op 
de camping
mag niet
ontbreken

Inclusief NL 

zenderlijst
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Na een mooie dag zeilen, kijken naar  
de laatste aflevering van CSI miami.

Megasat Campingman Portable

MAKKELIJK
MEE TE NEMEN,
KWALITEIT EN
UNIEKE PRIJS

STELLING

Met de Megasat Camping Portable hoeft u nooit meer zelf uw schotel uit te richten. 

Deze schotel is 
populair onder 
kampeerders

Deze automatische schotel zoekt de satelliet binnen 60 seconden. De schotel beschikt over een 

weerbestendige kunststof kap en is overal gemakkelijk te plaatsen. De Megasat Campingman 

Portable is geschikt voor ontvangst in heel europa. De kleine diameter van 37 cm biedt een groot 

ontvangstbereik. De twin LNB maakt het 

gebruik van een extra ontvanger mogelijk. Het 

mobiele ontwerp van de Megasat Camping 

Portable maakt deze erg flexibel. De schotel 

kan overal geplaatst worden, of het nou op 

de grond, een tafel of een dak is. Bomen en 

andere obstakels die vrij zicht op de satelliet 

verhinderen kunnen op deze manier altijd 

omzeild worden. De Megasat Campingman 

portable is erg populair onder kampeerders 

vanwege de eenvoud waarmee de schotel te 

bedienen valt. 
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Voor centraal west en zuid europa volstaat 

deze uitvoering. De besturingseenheid wordt 

gemonteerd in de boot of camper en zorgt 

ervoor dat de schotel met een druk op de 

knop op de juiste satelliet wordt uitgericht. 

Deze schotel van Megasat zoekt automatisch 

de satelliet en blijft deze ook volgen tijdens 

de rit of vaart. Dit is het nieuwste systeem 

van Megasat die gebruikt kan worden voor 

satelliet TV kijken onderweg, dus bv. een 

boot, vrachtwagen, touringcar, camper enz, 

mits het zicht vrij is op het zuiden! 

• Geschikt voor boot, camper of touringcar. 

• 2 Jaar Garantie 

• Stevige behuizing. 

• Volgt automatisch de satelliet 

• Voor vaste montage 

• Simpel in bediening. 

• Voor ontvangst in heel Europa.

De Megasat Campingman TAS biedt 

kwaliteit en bedieningsgemak, zoals u 

die thuis gewend bent. 

De Megasat Campingman TAS is te 

combineren met een satelliet ontvanger 

naar keuze. Voor centraal west en zuid 

europa volstaat deze uitvoering. De 

besturingseenheid wordt gemonteerd in de 

camper of caravan en zorgt ervoor dat de 

schotel met een druk op de knop op de juiste 

satelliet wordt uitgericht.

Megasat Campingman TAS

Megasat Shipman

Satellietontvangst met de Megasat Shipman biedt kwaliteit en bedieningsgemak, 

zoals u die thuis gewend bent. De Megasat Shipman is te combineren met een 

satelliet ontvanger naar keuze. 

OOK TE 
GEBRUIKEN 
TIJDENS RIT 
OF VAART

Ideaal voor 
gebruik op 
uw caravan
of camper
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Op zoek naar 
een complete
camping set?
Astrasat heeft voor kampeerders & vrachtwagenchauffeurs 

een vijftal sets samengesteld waarmee u op locatie kunt 

genieten van digitale televisie. Voor ieder wat wils. De 

volgende camping sets zijn samengesteld:

1. Free-to-air (FTA) camping TV

2. Campingstarters TV CanalDigitaal

3. Caravan Travelsat set

4. Vrachtwagen TV set

5. Pro Camping TV set

De FTA camping set is ideaal voor iedereen die vrij 

te ontvangen kanalen wil ontvangen op bijvoorbeeld 

de camping en zelf een schotel antenne kan uitrichten 

met behulp van de meegeleverde Satfinder set. 

Deze set bestaat uit de zeer compacte Megasat mini HD 

powerbox satelliet ontvanger, Triax 54CM satellietschotel en 

een Maximum Single Astra 1/3 Duo LNB. Daarnaast wordt ook 

een aluminium camping statief (1M) meegeleverd, tien meter 

F/F coax kabel en een satfinder set waarmee de satellietschotel 

uitgericht kan worden. Met deze set kunt u genieten van vrij te 

ontvangen kanalen zoals bijvoorbeeld BVN

Inbegrepen in deze set:

• Megasat mini HD powerbox (Digitale ontvanger)

• Triax 54CM (Satelliet schotel)

• Maximum Single Astras 1/3 Duo LNB (LNB)

• Aluminium camping statief 1M

• 20 meter F/F Coax kabel

• Satfinder set (Satellietmeter)

Consumenten prijs

€ 109,- INCLUSIEF BTW

Free-to-air (FTA) camping TV 1

VOOR IEDER
WAT WILS
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De “Campingstarters TV CanalDigitaal” set is door 

Astrasat speciaal samengesteld voor de camping 

markt. De starters set is ideaal voor iedereen die op 

de camping wil genieten van het zender aanbod van 

CanalDigitaal.

De set bestaat uit de CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerde Xsarius i-GO, de vereiste mediaguard module 

met extra CanalDigitaal smartcard, Triax 54CM satellietschotel, 

camping statief (1M) en een Maximum Single Astra 1/3 Duo 

LNB. Daarnaast wordt tevens meegeleverd een tien meter 

lange F-F Coax kabel en een satfinderset waarmee de schotel 

uitgericht kan worden. 

Deze set is zeer geschikt voor iedereen die op vakantie tegen 

een zeer betaalbare prijs het zender aanbod van thuis wil 

ontvangen. De CanalDigitaal & TV vlaanderen gecertificeerde 

Xsarius i-GO CICD edition kan ook uitstekend thuis gebruikt 

worden. 

Inbegrepen in deze set:

• Xsarius i-GO CICD edition (Digitale ontvanger)

• Mediaguard module & hoofd CanalDigitaal smartcard

• Triax 54CM (Satelliet schotel)

• Maximum Single Astras 1/3 Duo LNB (LNB)

• Aluminium camping statief 1M

• 20 meter F/F Coax kabel

• Satfinder set (Satellietmeter)

Consumenten prijs

€ 299,- INCLUSIEF BTW

De “Caravan Travelsat” set is door Astrasat speciaal 

samengesteld voor de camping markt. Deze camping 

set is ideaal voor kampeerders met een caravan of 

camper.

Deze set bestaat uit de CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerde Xsarius i-GO HD1 CICD en de Travelsat UFO. 

De Travelsat UFO is een unieke satelliet schotel. De Travelsat 

schotel is handmatig eenvoudig uit te richten en beschikt over 

een geïntegreerde universele LNB. Ook de vereiste mediaguard 

module met extra CanalDigitaal smartcard, satfinder set en 

tien meter coax kabel zijn inbegrepen. 

Deze set is zeer geschikt voor iedereen die op vakantie tegen 

een zeer betaalbare prijs het zender aanbod van thuis wil 

ontvangen. De CanalDigitaal & TV vlaanderen gecertificeerde 

Xsarius i-GO CICD edition kan ook uitstekend thuis gebruikt 

worden. 

Inbegrepen in deze set:

• Xsarius i-GO CICD edition (Digitale ontvanger)

• Mediaguard module & Hoofd CanalDigitaal smartcard

• Travelsat UFO (60CM)

• 20 meter F/F Coax kabel

• Satfinder set (Satellietmeter)

Consumenten prijs

€ 529,- INCLUSIEF BTW

Campingstarters TV CanalDigitaal Travelsat Campingset2 3



CAMPER, CARAVAN, TOURINGCAR, VRACHTWAGEN, AUTO OF BOOT. DIGITALE TELEVISIE KAN ALTIJD EN OVERAL!

TEL:  +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL  BORNHOLMSTRAAT 8,

FAX:  +31 (0) 50-5793214 WEB:  WWW.ASTRASAT.NL  9723BB GRONINGEN

De “Vrachtwagen televisie” set is door Astrasat 

speciaal samengesteld voor de vrachtwagen chauffeur. 

Deze set is ideaal voor gebruik in de vrachtwagen. Als 

vrachtwagen chauffeur zit je veel op de weg. Maar je 

bent ook verplicht om je rust te nemen. Tijdens de 

rust momenten is het prettig wanneer men zich kan 

ontspannen met de televisie zenders van thuis. 

De CanalDigitaal en TV Vlaanderen gecertificeerde Xsarius 

i-GO CICD edition wordt met een extern infrarood oog en een 

bracket geleverd. Hierdoor is de digitale ontvanger volledig 

weg te werken op een ergonomische plek in de vrachtwagen. 

Deze Full HD ontvanger is ideaal voor gebruik in een voertuig 

ook vanwege de 12V aansluiting waarmee de ontvanger van 

stroom kan worden voorzien. De ontvanger is echter ook zeer 

geschikt voor thuisgebruik.

Inbegrepen in deze set:

• Xsarius i-GO CICD edition (Digitale ontvanger) + IR oog

• Bracket voor wegwerken van de Xsarius i-GO CICD edition

• HDMI kabel

• Megasat Satmaster Pro

• Mediaguard module & CanalDigitaal hoofdsmartcard

• Triax 54CM (Satelliet schotel)

• Aluminium camping statief 1M

• 20 meter F/F Coax kabel

Consumenten prijs

€ 1049,- INCLUSIEF BTW

De vol automatische camping set is door Astrasat 

speciaal samengesteld voor de camping markt. Deze 

camping set is ideaal voor kampeerders met een 

caravan of camper en is volledig automatisch.

Deze set bestaat uit de CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerde Xsarius i-GO HD1 CICD en de Megasat 

Camping man portable.  Deze automatische schotel zoekt de 

satelliet binnen 60 seconden en is gemakkelijk te verplaatsen. 

Tevens behoort de vereiste mediaguard module met extra 

canaldigitaal smartcard tot dit pakket.

Inbegrepen in deze set:

• Xsarius i-GO CICD edition (Digitale ontvanger)

• Mediaguard module & extra CanalDigitaal smartcard

• Megasat Campingman portable

Consumenten prijs

€ 1049,- INCLUSIEF BTW

Vrachtwagen TV set Pro campingpakket (vol automatisch)4 5
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Prijslijst 
Camping gerelateerde 

televisie producten
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• CanalDigitaal & TV Vlaanderen gecertificeerd

• 12 Volt aansluiting, IR aansluiting voor aansluiten infrarood oog

• PVR - Ready

• Afspelen van foto & video bestanden

• 1-2-3 installatie wizard met HD & SD fastscan

• Elektronische programma gids, teletekst, etc. 

Digitale satelliet ontvangers geschikt voor gebruik 
in caravan, camper, vrachtwagen of boot. 

Digitale ontvangers

Xsarius i-GO HD1 CICD edition

De Xsarius i-GO HD1 CICD edition is los verkrijgbaar maar wordt tevens aangeboden in drie sets:

i-GO HD1 CICD EDITION

i-GO HD1 CICD EDITION

i-GO HD1 CICD EDITION

MEDIAGUARD MODULE

MEDIAGUARD MODULE

MEDIAGUARD MODULE

XSARIUS I-GO ACCESSOIRES SET (IR OOG, BRACKET, HDMI KABEL)

EXTERN INFRAROOD OOG

• CanalDigitaal & TV Vlaanderen gecertificeerd 

• PVR - Ready

• Afspelen van foto & video bestanden

• HD & SD fastscan

• Elektronische programma gids, teletekst, etc.

Homecast HS2100

Prijs : € 139,-

Prijs : € 119,-

Consumenten prijs

€ 222,95- INCLUSIEF BTW

Consumenten prijs

€ 210,95- INCLUSIEF BTW

Consumenten prijs

€ 198,- INCLUSIEF BTW
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Digitale ontvangers

• 12 Volt aansluiting

• PVR - Ready

• Afspelen van foto & video bestanden

• HD & SD fastscan

• Elektronische programma gids, teletekst, etc.

• Techni family functie

TechniStar S2

• Deze automatische schotel zoekt de satelliet binnen 60 seconden

• Gemakkelijke bediening

• Voor ontvangst in heel Europa

• Geschikt voor op de camping of uw boot

• Stevige plastic behuizing

• 2 jaar garantie

• Geschikt voor caravan of camper

• Ontvangst in heel Europa

• Stevige plastic behuizing

• Geschikt voor vaste montage

• Simpel in bediening

• 2 jaar garantie

Satelliet schotels

Megasat Campingman portable (populair product)

Megasat Campingman TAS

• CanalDigitaal & TV Vlaanderen gecertificeerd 

• PVR - Ready

• Afspelen van foto & video bestanden

• HD & SD fastscan

• Elektronische programma gids, teletekst, etc.

• Techni family functie

Megasat Mini HD powerbox

Prijs : € 179,-

Prijs : € 59,-

Prijs : € 869,-

Prijs : € 1399,-
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• Ook te gebruiken tijdens rit of vaart

• Geschikt voor boot, caravan, camper of touringcar.

• Volgt automatisch de satelliet

• Dient vast monteerd te worden

• Simpel in bediening

• 2 jaar garantie

Satelliet schotels

Megasat Shipman

• Schotel heeft een diameter van 46 cm 

• Geschikt voor ontvangst van alle europese satellieten

• Eenvoudig te verstellen

• 3 stappen installatie gids

• Automatisch zelfzoekende schotel

• 15 satelliet posities (waaronder Astra 1 & 3) zijn voorgeprogrammeerd

• Schotel heeft een diameter van 46 cm 

• Geschikt voor ontvangst van alle europese satellieten

• Selecteer de gewenste satelliet en de schotel richt zich geheel zelfstandig uit

• 3 stappen installatie gids

Megasat Satmaster portable premium

Megasat Satmaster portable professional

Satellietschotels

Prijs : € 1659,-

Prijs : € 769,-

Prijs : € 869,-
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• Vol automatisch systeem dat zichzelfstandig uitricht

• Functioneert met iedere digitale of analoge ontvanger

• Elektronische LNB met GPS plaatsbepaling

• Bedienings unit kan draadloos ingebouwd worden

• Elegant en modern ontwerp

• Uniek draadloos backlit LCD controle paneel voor het aflezen van de status 

Satelliet schotels

Megasat Caravanman 85 Professional Prijs : € 1299,-

• Voor centraal en west europa volstaat de 65cm uitvoering

• De Oyster Vision biedt kwaliteit en bedieningsgemak

•  De besturingseenheid wordt gemonteerd in de camper of caravan

• Met een druk op de knop wordt de schotel uitgericht

• Voor centraal en west europa volstaat de 65cm uitvoering

• De Oyster Vision biedt kwaliteit en bedieningsgemak

•  De besturingseenheid wordt gemonteerd in de camper of caravan

• Met een druk op de knop wordt de schotel uitgericht

Oyster vision 85CM Single

Oyster vision 65CM Single

Prijs : € 1890,-

Prijs : € 1799,-

• Vol automatisch systeem dat zichzelfstandig uitricht

• Functioneert met iedere digitale of analoge ontvanger

• Elektronische LNB met GPS plaatsbepaling

• Bedienings unit kan draadloos ingebouwd worden

• Elegant en modern ontwerp

• Uniek draadloos backlit LCD controle paneel voor het aflezen van de status 

• Vol automatisch systeem dat zichzelfstandig uitricht

• Functioneert met iedere digitale of analoge ontvanger

• Elektronische LNB met GPS plaatsbepaling

• Bedienings unit kan draadloos ingebouwd worden

• Elegant en modern ontwerp

• Uniek draadloos backlit LCD controle paneel voor het aflezen van de status 

Maxview Omnisat Seeker 85

Maxview Omnisat Seeker 65

Prijs : € 1999,-

Prijs : € 1899,-

PRIJS
DOORBRAAK
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Satelliet schotels

• Geschikt voor de ontvangst van 2 satellieten (op 4.3 graden)

• De ontvangst is ondanks de diameter (45cm) van goede kwaliteit.

• Binnen 5 minuten te monteren met de bijgeleverde montage gereedschappen

• Single uitvoering voor het aansluiten op één digitale ontvanger.

• Hoogwaardige satellietschotel van aluminium

• Leverbaar in drie kleuren: créme, rood of antraciet

• Geschikt voor de ontvangst van 2 satellieten (op 4.3 graden)

• De ontvangst is ondanks de diameter (45cm) van goede kwaliteit.

• Binnen 5 minuten te monteren met de bijgeleverde montage gereedschappen

• Twin uitvoering voor het aansluiten op één of twee digitale ontvanger.

• Hoogwaardige satellietschotel van aluminium

• Leverbaar in drie kleuren: créme, rood of antraciet

Technisat Duosat Single 4.3

Technisat Duosat Twin 4.3

Prijs : € 79,-

Prijs : € 99,-

• Vol automatisch systeem dat zichzelfstandig uitricht

• Functioneert met iedere digitale of analoge ontvanger

• Elektronische LNB met GPS plaatsbepaling

• Bedienings unit kan draadloos ingebouwd worden

• Elegant en modern ontwerp

• Uniek draadloos backlit LCD controle paneel voor het aflezen van de status 

Triax schotel 64CM (ook leverbaar in andere formaten) Prijs : € 29,-

• Eenvoudig uit te richten

• Handmatig systeem

• geïntegreerde universele LNB zorgt voor een optimale ontvangst

• TravelSat UFO is een 60 cm dubbelreflector schotelantenne

• Met behulp van de aluminium inbouw schuifmast traploos instelbaar

• Op de bijgeleverde sticker staan alle elevatiehoeken voor Europa aangegeven

• Simpel aan te sluiten met slechts één kabel naar uw tuner

• Met de Travel Vision R6 beschikt u overal in Europa over HD kwaliteit

• De allernieuwste technologie waardoor optimaal ontvangst in Europa 

• Een volledig in Nederland ontworpen en geproduceerd systeem 

• Kwaliteit en duurzaamheid

• De Travel Vision R6 is compact en gemakkelijk op te bergen

TravelSat UFO (met mast)

Travel Vision R6

Prijs : € 249,-

Prijs: Single: €1095,-  Duo: €1195,-
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• Voor het eenvoudig en snel uitrichten van uw satelliet schotel

• Gekleurde zones voor Astra en Hotbird

• Ook geschikt als navigatie kompas

• Satelliet kompas met ingebouwde satfinder

• Handig instrument voor het eenvoudig uitrichten van een schotel

• Turksat, Arabsat, Astra 1, Hotbird en Hispasat staan aangegeven

• Andere satellieten staan in de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen

• Meet apparatuur voor het uitrichten van uw satelliet schotel

•  Set bestaat uit: satfinder, kompas, adapter voor mobiele  

stroomvoorziening, coax kabel en gebruiks aanwijzing

• Geschikt voor digitale ontvangst

Maxview kompas

Sat-pointe kompas pro

Satfinder set

Satellietmeters voor het snel en eenvoudig 
uitrichten van uw satelliet schotel 

Satelliet meters

Prijs : € 14,95

Prijs : € 19,-

Prijs : € 24,95

• Professionele meet aparatuur voor het uitrichten van een satellietschotel

• Meten van signaal kwaliteit en signaal sterkte

• LCD display waarmee zenders bekeken kunnen worden

• Professionele meet aparatuur voor het uitrichten van een satellietschotel

• Meten van signaal kwaliteit en signaal sterkte

• LCD display waarmee zenders bekeken kunnen worden

Xsarius Satmeter Pro 02

Maxview Satfinder LED

Prijs : € 159,-

Prijs : € 24,95
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• 4 tuners ingebouwd (DVB-S2, DVB-T, DVB-C, Kabel analoog)

• Geen digitale ontvanger vereist voor het decoderen van signaal

•  Dankzij het geïntegreerde CI+ slot ook mogelijk om in combinatie 

met de juiste module / smartcard gecodeerde zenders te bekijken.

•  Beschikt over 12V aansluiting waardoor televisie uitermate geschikt  

is voor gebruik op de camping. Tevens een 230V aansluiting aanwezig.

• Met ingebouwde DVD speler

•  12 Volt aansluiting waardoor deze televisie zeer geschikt is voor 

gebruik in een caravan of camper.

• Leverbaar in zwart of in wit

Televisies

Technivision 22HD

Akai 19 inch Full HD Camping LED TV/DVD

• Met ingebouwde DVD speler

•  12 Volt aansluiting waardoor deze televisie zeer geschikt is voor 

gebruik in een caravan of camper.

• Leverbaar in zwart of in wit

• 12/24 Volt aansluiting & 110-240V aansluiting

• Speciaal ontworpen voor gebruik in een voertuig

• Ingebouwde hybride tuner

• Met CI+ slot voor het plaatsen van module met smartcard

Akai 22 inch Full HD Camping LED TV/DVD

Megasat Camping LED TV 16 inch

Televisies

Prijs : € 399,-

Prijs : € 189,-

Prijs : € 219,-

Prijs: € 419,-
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Televisies

• 12/24 Volt aansluiting & 110-240V aansluiting

• Speciaal ontworpen voor gebruik in een voertuig

• Ingebouwde hybride tuner

• Met CI+ slot voor het plaatsen van module met smartcard

• 12/24 Volt aansluiting & 110-240V aansluiting

• Speciaal ontworpen voor gebruik in een voertuig

• Ingebouwde hybride tuner

• Met CI+ slot voor het plaatsen van module met smartcard

Megasat Camping LED TV 22 inch

Megasat Camping LED TV 19 inch

Prijs : € 559,-

Prijs : € 469,-
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• CanalDigitaal & TV Vlaanderen gecertificeerd

• Praktisch, inklapbare 3 poot statief 

• lichtgewicht aluminium

•  Nieuw model met draaibare top zodat het statief kan blijven staan als de 

schotel wordt uitgericht.

• Inclusief haringen

• Gewicht: 1,6KG

• Infrarood oog 

• Uw digitale ontvanger kan volledig uit het zicht worden geplaatst

• Ergonomische oplossing

• 1M lang snoer

Mediaguard module

Camping statief 1M  

Xsarius infrarood oog

• Voor het doorvoeren van een coax kabel.

• Waterdicht

Accesoires en overige benodigdheden

Maxview Doorvoer kabel Prijs : € 24,-

Prijs : € 59,-

Prijs : € 29,-

Prijs : € 12,95
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Voor meer informatie bezoekt u onze website. U kunt 

de gewenste producten via onze website bestellen.

 www.astrasat.nl

U kunt ons telefonisch bereiken op:     

    050 - 5793 213
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