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Xsarius i-GO 
CICD eDItIon (NU! met autofastscan)

TEST

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 CICD 

editie 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 compacte ontvanger 

beschikt over de nieuwe autofastscan functie. In circa 3 minuten is de ontvanger 

geïnstalleerd en gereed voor gebruik. De zenders staan automatisch keurig op 

volgorde. Dankzij de autofastscan functie wordt uw zenderlijst automatisch 

bijgewerkt zodra CanalDigitaal of TV Vlaanderen zenderfrequenties wijzigt. 

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 i-GO beschikt over een CI slot. Voor 

het vrij schakelen van de CanalDigitaal of TV Vlaanderen kanalen is een los 

verkrijgbare mediaguard module of Astoncrypt 1.07 module vereist. De module 

zorgt i.c.m uw smartcard voor het decoderen van de zenders in uw abonnement. 

De Xsarius i-GO2 is een Full HD satelliet ontvanger waarmee u thuis of 

tijdens uw vakantie kunt genieten van HDTV op het hoogste niveau. De 

Xsarius i-GO beschikt over een 230/12V aansluiting. Dankzij de 12 volts 

aansluiting is deze linux gestuurde ontvanger zeer geschikt voor gebruik in 

uw caravan/ camper of op uw boot.

Dankzij de (SD & HD) Auto Fastscan functie is het zoeken naar zenders 

kinderspel. In circa 3 minuten is de ontvanger gereed voor gebruik en staan de 

zenders keurig op volgorde. De zenders worden automatisch bijgewerkt zodra 

CanalDigitaal of TV Vlaanderen zenderfrequenties wijzigt. Tevens beschikt de 

i-GO HD2 over PVR mogelijkheden. Door het aansluiten van een externe harde 

schijf verandert de i-GO2 in een volwaardige digitale video recorder. Opnemen, 

afspelen of pauzeren van uw favoriete zender is nog nooit zo makkelijk geweest. 

Ook het afspelen van foto en video bestanden behoren tot de multimedia 

mogelijkheden van de i-GO2. De ontvanger maakt gebruik van EIT EPG 

(elektronische programma gids), waardoor u kunt genieten van een programma 

gids tot wel 7 dagen vooruit.

Nieuw ten opzichte van zijn voorganger zijn de internet functies. Wanneer 

u de ontvanger aansluit op het internet kunt u het internet verkennen met 

de Opera webbrowser, Youtube video’s bekijken met de Youtube player, 

weersverwachtingen opvragen en foto of video bestanden streamen vanaf uw 

PC of NAS server. 

Beste keus in CanalDigitaal & TV Vlaanderen 

gecertificeerde satelliet ontvangers

De Xsarius i-GO CICD is leverbaar met 

los verkrijgbaar infrarood oog & bracket 

waardoor de ontvanger volledig valt weg 

te werken in uw camper, caravan, boot of 

vrachtwagen. 

Het volwassen broertje van de Xsarius 

i-GO CICD editie beschikt over ongekende 

multimedia functionaliteiten. Onder andere 

HbbTV, Youtube, internet radio en meer...

Xsarius i-GO2 NIEUW MODEL!
NU MET MEER 
MULTIMEDIA

MOGELIJKHEDEN

Dankzij de HbbTV functie wordt televisie kijken nog interactiever. HbbTV (Hybrid 

Broadcast Broadband TV) combineert naadloos TV diensten met breedband 

internet. HbbTV maakt nieuwe services toegankelijk. Dankzij HbbTV behoort 

onder andere het stemmen via uw televisie, gebruik maken van sociale 

netwerken, interactieve advertenties, programma gemist en programma 

gerelateerde diensten zoals digitale teletekst en elektronische programma gids 

zijn interactieve toevoegingen.

Deze satellietontvanger beschikt over een 

CI Slot waarin een Cam Mediaguard of 

Astoncrypt 1.07 module geplaatst dient 

te worden i.c.m. De CanalDigitaal / TV 

Vlaanderen smartcard. Als u nog niet over 

een van deze CAM modules beschikt dan dient u deze erbij aan te schaffen. 

De FTA vrij te ontvangen zenders kunt u zonder de cam module en smartcard 

ook ontvangen.
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Xsarius Combo
Cable & SatellIte reCeptIon

Homecast HS2100

De Xsarius Combo HD dankt zijn naam aan de satelliet en kabel aansluiting 

waarover de Combo HD beschikt. Dit maakt de Xsarius Combo HD ideaal 

voor iedereen die zowel kabel als satelliet televisie willen ontvangen.

Steeds meer kanalen worden uitgezonden in de hoogwaardige bestands 

compressie MPEG-4. Deze kunnen niet worden ontvangen door SD ontvangers. 

Met een HD ontvanger is de beeldkwaliteit aanzienlijk beter. De Xsarius Combo 

HD levert uitzonderlijk goede beeldprestaties. De Combo HD is een Full HD 

ontvanger.

De Xsarius Combo is erg flexibel. De ontvanger is namelijk geschikt voor zowel 

kabel (DVB-C) als satelliet (DVB-S2) ontvangst. Dit betekent veel vrijheid in het 

aantal te ontvangen kanalen. Door het aansluiten van een externe harde schijf 

verandert de Xsarius Combo HD in een volwaardige personal video recorder. 

U kunt uw favoriete programma’s opnemen en op een later moment terug 

kijken. Wanneer een externe harde schijf is aangesloten behoort time-shifting 

ook tot de mogelijkheden. Time-shifting stelt u in staat om live uitzendingen 

te pauzeren en uitgesteld te hervatten.  De Xsarius Combo HD is eenvoudig in 

gebruik en beschikt over een uitgebreide hoeveelheid functionaliteiten. Dankzij 

de 1-2-3 wizard is uw ontvanger in slechts drie stappen gereed voor gebruik. 

Verder beschikt de Combo HD over functies zoals de elektronische programma 

gids (EPG), teletekst, favorieten lijsten, etc. De Xsarius Combo is uitgerust met 

één van de meest moderne chipsets. De STi7111 beschikt over 256MB DDR 

geheugen en 8MB flash geheugen. Uw opdrachten worden hierdoor zeer snel 

uitgevoerd. 

U kunt uw Conax smartcard rechtstreeks in de Conax / MultiCas kaartlezer 

plaatsen. Het aanschaffen van een losse CI module is hierdoor niet noodzakelijk.  

U kunt uw CanalDigitaal of TV Vlaanderen smartcard rechtstreeks in de 

ontvanger plaatsen. De interne kaartlezer decodeerd de door uw provider 

gecodeerde programma’s. Naast de Conax codering zijn er nog diverse andere 

coderingen. Om deze te kunnen lezen dient u een losse CI module te plaatsen in 

het CI slot. Uw dealer kan u adviseren wat voor u van toepassing is. 

De Xsarius Combo HD is energie zuinig. De ontvanger gebruikt in stand-by 

modus minder dan 1W stroom en draagt hierdoor mede bij aan het verminderen 

van CO2 uitstoot. Hoewel de Xsarius Combo HD over een prachtig display 

beschikt, kunt u ervoor kiezen om met een los verkrijgbaar infrarood oog de 

ontvanger volledig weg te werken in een kast.

TEST

De Homecast HS2100 CICD PVR-ready is een ideale ontvanger voor 

de CanalDigitaal of TV Vlaanderen abonnee. De kleinere broer van 

de Homecast HS9000 is evenals de HS9000 door M7 (CanalDigitaal & 

TV Vlaanderen) gecertificeerd. De Homecast HS2100 is eenvoudig te 

installeren en beschikt over de nieuwe AutoFastscan functie waarmee u 

zenderlijst up-to-date blijft. 

Door het aansluiten van een compatible externe harde schijf kunt u gebruik 

maken van de PVR functionaliteiten. Zo kunt u programma’s opnemen en op een 

later moment afspelen. Ook de Timeshift functionaliteit waarbij live programma’s 

gepauzeerd kunnen worden is beschikbaar zodra een (los verkrijgbaar) externe 

harde schijf is aangesloten.De Homecast HS2100 heeft zich inmiddels ruim 

bewezen en wordt door menigeen geprezen vanwege de sublieme (Full-HD) 

beeldkwaliteit, gebruiksvriendelijke installatie en de betrouwbaarheid. De 

menu’s van de Homecast HS2100 komen overeen met die van de Homecast 

HS9000. De menu’s zijn intuïtief te doorlopen. De Homecast HS2100 CICD 

PVR-Ready is een uitstekende ontvanger voor een ieder die van zappen houdt. 

In de overzichtelijke Elektronische Programma Gids (EPG) bekijkt u de zender 

programmering tot wel zeven dagen vooruit. U kunt tot wel acht favorietenlijsten 

aanmaken waardoor u gemakkelijk en snel uw favoriete zenders kunt bekijken. 

De Homecast HS2100 beschikt over een CI slot. Voor het vrij schakelen van 

de CanalDigitaal of TV Vlaanderen kanalen is een los verkrijgbare mediaguard 

module of Astoncrypt 1.07 module vereist. De module zorgt in combinatie met  

uw smartcard voor het decoderen van de zenders in uw abonnement. 

SpecificatieS HomecaSt HS2100

! Full-HD satelliet ontvanger

! Sublieme beeldkwaliteit

! PVR-Ready

! Auto fastscan functie

! M7 gecertificeerd (CanalDigitaal & TVV)

! Timeshift ondersteuning

! 1 CI Slot 

GEscHIKT vOOR 
cANALDIGITAAL & 
Tv vLAANDEREN

HO
M

EC
AS

T H
S2100 CICD PVR-READY

NU MET AUTOFASTSCAN FUNCTI
E

PERFECT

TEST

De mediaguard module zorgt in combinatie met uw 

smartcard voor het vrijschakelen van de kanalen in 

uw abonnement. 
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Amiko Mini HD Megasat HD Comfort
FTA Camping receiver

De Amiko Mini HD is een zeer compacte satelliet ontvanger. Deze Full HD 

ontvanger beschikt ondanks zijn kleine formaat over een interne kaartlezer. 

De kaartlezer kan gebruikt worden voor het lezen van de CanalDigitaal 

smartcard. De Amiko Mini HD fungeert door het aansluiten van een externe 

harde schijf als een volwaardige personal video recorder. U kunt opnames 

maken en afspelen. Wanneer een extern opslag medium is aangesloten kunt u 

tevens gebruik maken van de Timeshift functionaliteit. Dit is erg handig wanneer 

u tijdens een live uitzending het beeld wenst te pauzeren. De Amiko Mini HD 

wordt geleverd met een IR oog en montage stickers waarmee u de ontvanger 

achter uw televisie kunt bevestigen. De ontvanger beschikt over een 12V 

aansluiting.

Dankzij het compacte formaat en de 12V aansluiting is de Amiko Mini HD een 

ideale ontvanger voor gebruik in de camper, caravan, boot of vrachtwagen. Het 

is ongelofelijk maar de ontvanger beschikt zelfs over een ethernet aansluiting. 

Wanneer u de ontvanger aansluit op het internet kunt u met de Amiko Mini HD 

youtube video’s afspelen, weersverwachtingen bekijken en RSS feeds volgen. 

Deze Amiko Mini HD beschikt praktisch over alles wat u zich wenst. Zo kunt 

u gebruik maken van de Elektronische Programma Gids, teletekst pagina’s 

bekijken en favorieten lijsten aanmaken. Kortom een volwaardige Full HD 

satelliet ontvanger in een klein jasje.

De Megasat HD Camping receiver Comfort is met zijn 

afmetingen een van de kleinste HD ontvangers in de markt. 

ondanks het kleine formaat levert de Megasat HD Camping 

receiver Comfort zeer scherpe Full HD beelden.

Dankzij het duidelijke menu is de HD Camping Receiver Comfort 

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 Camping Receiver Comfort 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.

De ontvanger beschikt niet over een interne kaartlezer of CI slot en kan 

dus alleen gebruikt worden voor de ontvangst van vrij te ontvangen 

zenders. De compacte ontvanger kan gemonteerd worden achter 

uw televisie. Met behulp van het infrarood oog kunt u de ontvanger 

bedienen. 

Alle vrij te ontvangen kanalen bekijken 

tijdens uw vakantie met de Full HD FTA 

(Free-to-air) ontvanger van Megasat. 

▸ �Infrarood oog inbegrepen

▸ Full HD ontvanger

▸ Een interne kaartlezer (Conax/ Multicas)

▸  Kaartlezer geschikt voor rechtstreeks plaatsen van

CanalDigitaal of TV Vlaanderen smartcard

▸ Fastscan SD/HD voor CanalDigitaal / TV Vlaanderen & TéléSAT.

▸ 12V aansluiting

▸ Twee high-speed USB2.0 poorten

▸ Bevestigingsstickers inbegrepen (montage op tv of muur)

▸ Mediabestanden afspelen (MKV, AVI, MPG, MP3, MP4, JPG, etc.)

▸ Ethernetpoort en USB WiFi ondersteuning (Ralink RT5370 chip)

▸ Youtube videos afspelen (internet verbinding vereist)

▸ RSS reader & weersverwachting (internet verbinding vereist)

▸ Timeshift - Pauzeer live uitzendingen (USB opslagmedium vereist)

▸ Eenvoudig te gebruiken On-Screen-Display (OSD)

▸ Dolby Digital Bit-stream out via HDMI

▸ Geschikt voor ontvangst van meerdere satellieten

▸ Ondersteuning voor DiSEqC 1.0/1.1/1.2 & USALS

▸ Updates mogelijk via USB of via het internet

TEST

De Amiko Mini HD is volgens 

TotaalTV dé beste camping 

ontvanger van 2013
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Megasat Campingman 
portable
Met de Megasat Camping Portable hoeft u nooit meer zelf uw schotel uit te 

richten. 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 of een Twin-Tuner 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. 

 • AsTrA  • HOTBIrD

De Megasat Campingman Portable is 

eenvoudig mee te nemen op vakantie. 

Hierdoor is de Campingman portable

populair onder kampeerders.

De Megasat satmaster is een automatisch

mobiel systeem. Zuignappen zorgen voor 

een stabiele en veilige grip. 

campingman portable twin auto Skew

Vollautomatische SAT-Empfangsanlage - 06/2011

GUT 91,3%

Antennen Type ....................................Paraboolantenne

Aantal deelnemers ..............................2

LNB Type ............................................Universal Twin LNB

Frequentieband  .................................Ku Band

Frequentiebereik  ................................10.7 GHz tot 12.75 GHz

Schotel diameter ................................38 cm

LNB Versterking ..................................31 dBi

Ontvangst vermogen ..........................51 dBW

Polarisatie ...........................................V/H of RHCP/LHCP

Motor ..................................................2-Assige DC Motor

Hellingshoek .......................................0° tot 90°

Zoekhoek (azimuth) ............................360°

Rotatie snelheid ..................................50° per seconde

Uitrichttijd ...........................................1 - 2 min.

Temperatuurbereik ..............................-20° C tot +70° C

Voeding ...............................................12 V DC @ 5 Amps

Gewicht ..............................................5 kg

Afmeting .............................................45 x 48 cm (Ø/H)

Technische Data:

Voorgeprogrammeerde satellieten

Astra 1 (19,2 ° Oost), Astra 2 (23,5 ° Oost), Astra 3 (28,2 ° Oost), 

Astra 4 (4,8 ° Oost), Hotbird (13 ° Oost), Thor (0,8 ° West), 

Hispasat (30 ° West), Türksat (42 ° Oost)

Megasat Satmaster Portable / Exclusive

De Megasat Satmaster is een automatisch en mobiel systeem waarmee 

u kunt genieten van satelliet ontvangst. De zuignappen zorgen voor een 

stabiele en veilige grip op elke ondergrond.

De Megasat Satmaster is leverbaar in twee modellen. De Megasat Satmaster 

Portable en de Megasat Satmaster Portable Exclusive. De Satmaster Exclusive 

biedt extra bescherming tegen weersinvloeden zoals bijvoorbeeld sneeuw 

of regen. Beide modellen zijn weer onder te verdelen in een “Premium” en 

“Professional” versie. De Premium en Professional editie beschikken over 

maarliefst 14 voorgeprogrammeerde satellieten. Bij de professional versie is 

tevens een besturingseenheid meegeleverd. Hiermee is de schotel van uit de 

camper, caravan of vrachtwagen te bedienen. 

Satmaster Portable
Premium

Satmaster Portable
Professional

Satmaster Exclusive
Premium

Voorgeprogrammeerde satellieten Astra  1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Atlantic Bird 
3, Eurobird 9, Eutelsat W2M, Hispasat, Hotbird, 
Thor, TürkSat

Astra  1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Atlantic Bird 
3, Eurobird 9, Eutelsat W2M, Hispasat, Hotbird, 
Thor, TürkSat

Astra  1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Atlantic Bird 
3, Eurobird 9, Eutelsat W2M, Hispasat, Hotbird, 
Thor, TürkSat

Weerbestendig ✔ ✔ ✔

Extra bescherming tegen weersinv-
loeden

✘ ✘ ✔

Premium

Satmaster Portable

Satelliten Receiver

Fernseher

Power
Splitter

DC In

Professional

Satmaster Portable

Steuer- 
gerät

DC In

Satelliten Receiver

◂  Satmaster Portable ◂  Satmaster Exclusive
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Megasat Caravanman
Vol aUtoMatISCHe Inklapbare SatellIetSCHotel

125 cm

71 cm

82 cm

Max. Zwenkbereik
met een hoogte 

 van 20 cm

39 cm

Rij richting

Draaipunt

39
 c

m

66
 c

m

Caravanman 65 Premium Caravanman 85 Premium / Professional

Max. Zwenkbereik
met een hoogte 

 van 20 cm

Rij richting

165 cm

Draaipunt

39
 c

m

85
 c

m

39 cm

102 cm

91 cm

FOOTPrInT CArAVAnMAn 85   • AsTrA  • HOTBIrDFOOTPrInT CArAVAnMAn 65   • AsTrA  • HOTBIrD

Wanneer de Megasat Caravanman is 

ingeklapt is deze slechts 19CM hoog. 

De doorrij hoogte van uw voertuig wordt 

hierdoor nauwelijks beinvloed.

megasat caravanman 85 professional

Vollautomatische SAT-Empfangsanlage - 05/2012

GUT 91,7%

Antenne Type ......................................Off-Set-Spiegel

Aantal deelnemers ..............................1 deelnemer

LNB Type ............................................Universal Single LNB

Frequentieband  .................................Ku Band

Frequentiebereik  ................................10.7 GHz bis 12.75 GHz

Afmeting schotel.................................66 x 71 cm (B/H)

LNB Versterking ..................................37 dBi

Ontvangst vermogen ..........................46 dBW

Polarisatie ...........................................V/H oder RHCP/LHCP

Motor besturing ..................................2-Assige DC Motor

Hellingshoek .......................................0° tot 70°

Zoekhoek (azimuth) ............................360°

Kantel snelheid ...................................6° per seconde

Rotatie snelheid ..................................13° per seconde

Uitrichttijd ...........................................1 - 2 min.

Temperatuur bereik .............................-20° C tot +70° C

Voeding ...............................................12 V (1 A) / 24 V (0,5 A)

Gewicht ..............................................8 kg

Afmeting (gesloten toestand)  ............82 x 66 x 19 cm (L/B/H)

Antenne Type ................................................ Off-Set-Spiegel

Aantal deelnemers premium / professional .. 1 deelnemer / 2 deelnemers

LNB Type 85 premium .................................. Universal Single LNB

LNB Type 85 professional ............................ Universal Twin LNB

Frequentieband  ........................................... Ku Band

Frequentiebereik  .......................................... 10.7 GHz bis 12.75 GHz

Afmeting schotel........................................... 66 x 71 cm (B/H)

LNB Versterking ............................................ 37 dBi

Ontvangst vermogen .................................... 46 dBW

Polarisatie ..................................................... V/H oder RHCP/LHCP

Motor besturing ............................................ 2-Assige DC Motor

Hellingshoek ................................................. 0° tot 70°

Zoekhoek (azimuth) ...................................... 360°

Kantel snelheid ............................................. 6° per seconde

Rotatie snelheid ............................................ 13° per seconde

Uitrichttijd ..................................................... 1 - 2 min.

Temperatuur bereik ....................................... -20° C tot +70° C

Voeding ......................................................... 12 V (1 A) / 24 V (0,5 A)

Gewicht ........................................................ 8 kg

Afmeting (gesloten toestand)  ...................... 82 x 66 x 19 cm (L/B/H)

De Caravanman 85 is de ideale schotel voor iedereen die in heel Europa 

goed signaal wil ontvangen. Met deze vol automatische schotel gaat u 

genieten van vele televisie en radio zenders. Nooit meer problemen met het 

uitrichten van de schotel en altijd uitstekende signaal kwaliteit. Voor een 

ieder die minder ver reist biedt ook de Caravanman 65 premium uitkomst.

De Megasat Caravanman schotel is inklapbaar. Een groot pluspunt aan de 

Caravanman is dat de doorrijhoogte nauwelijks wordt beinvloed. Wanneer de 

schotel is ingeklapt heeft deze een hoogte van 19CM. De Caravanman 85 is 

leverbaar in twee uitvoeringen. Het premium model beschikt over een single 

LNB waarmee één deelnemer voorzien kan worden van signaal. Het professional 

model beschikt over een Twin LNB waarop twee deelnemers of een Twin-Tuner 

aangesloten kan worden. Daarnaast beschikt de Caravanman 85 Professional 

over een autoskew functie waardoor deze nog accurater uitgericht kan worden. 

Hierdoor is optimaal ontvangst verzekerd.

Technische data Caravaman 85

Technische data Caravaman 65

Ontvangst van Astra 1 & 3 ook in 

het zuiden van Spanje en Portugal.
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 • AsTrA  • HOTBIrD

Megasat Shipman 
Vol aUtoMatISCHe SatellIetSCHotel

Megasat Campingman

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. De shipman is in twee uitvoeringen leverbaar. De 

Shipman en de Shipman GPS autoskew.

Voor centraal, west en zuid europa volstaat deze schotel. 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! De Megasat Shipman is enkel 

geschikt voor gebruik in de binnenvaart, niet voor zeevaart. De Megasat 

Shipman is leverbaar in twee versies. De Luxe uitvoering beschikt over GPS en 

autoskew functionaliteit. Hierdoor richt de Shipman GPS autoskew zich sneller 

en accurater uit. 

De Megasat Campingman is een vol automatische schotel die zichzelf in 

één tot twee minuten uitricht op de door u gewenste satelliet. De megasat 

Campingman schotel heeft een doorsnee van 45CM. De Campingman is 

leverbaar in twee modellen. 

Het standaard model en een TAS model. Het standaard model beschikt over 

één tuner aansluiting. De Campingman TAS beschikt over een twin aansluiting 

waardoor het mogelijk is om tot twee digitale ontvangers aan te sluiten. U 

kunt de Twin aansluiting ook gebruiken voor het aansluiten van een zogeheten 

Twintuner waarbij het mogelijk is om meerdere opnames te maken en gelijktijdig 

een ander kanaal te bekijken. Daarnaast beschikt het Campingman TAS model 

over een auto skew functie waardoor deze zichzelf nog accurater kan uitrichten. 

Voor centraal west en zuid europa volstaat de Campingman schotel.

De Megasat campingman wordt geleverd met een besturingseenheid. De 

besturingseenheid kan gemonteerd worden in uw camper of caravan en zorgt 

ervoor dat de schotel met een druk op de knop op de juiste satelliet wordt 

uitgericht. 

megasat Shipman 

Vollautomatisches SAT-Empfangssystem - 07/2010

SEHR GUT 92,1%

De Megasat shipman is geschikt voor vaste 

montage op een boot, camper of touringcar.

De vol automatische schotel volgt ook tijdens 

rit of vaart de geselecteerde satelliet.

De Megasat Campingman is ideaal voor 

vaste montage op uw camper of caravan. De 

Campingman heeft een hoogte van 40CM en 

is leverbaar in 2 verschillende modellen.
Technische Data:

Campingman Single Campingman TAS
Twin autoskew

Antenne type Off-set spiegel

LNB Type Universele Single LNB Universele Twin LNB

Aantal deelnemers 1 2

Frequentie band KU band

Frequentie bereik 10.7 GHz - 12.75 GHz

Polarisatie V/H of RHCP / LHCP

LNB versterking 33dBi

Ontvangst vermogen 49dBW

Uitricht tijd 1-2 minuten

Hellingshoek 15º - 62º

Zoekhoek (azimuth) 360º

Rotatie snelheid 50º per seconde

Motor besturing 2 assige DC motor

Diameter schotel 45CM

Afmetingen ( Ø/ H) 70x40 CM

Voeding 12VDC @ 5Amps

Gewicht 9KG 10KG

Shipman Shipman GPS autoskew

GPS positie bepaling ✘ ✔

Autoskew functie ✘ ✔

Antenne type Off-set spiegel

LNB type Universele Single LNB

Frequentie band Ku Band

Frequentie bereik 10.7 GHz tot 12.75 GHz

Schotel diameter 45 cm

LNB versterking 33 dBI

Ontvangst vermogen 49 dBW

Polarisatie V/H of RHCP/LHCP

Motor besturing 2- assige DC motor

Hellingshoek 15º tot 62º

Zoekhoek (azimuth) 360º

Rotatie snelheid 50º per seconden

Uitrichttijd 1-2 minuten

Temperatuurbereik -25º tot +70ºC

Voeding 12VDC @5 Amps

Gewicht 9 KG 12 KG

Afmeting 70x 40 CM (Ø/H)
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Travelvision R6

De Travel Vision R6 satelliet schotel combineert de voordelen van een vol 

automatisch systeem met die van een mobiel systeem tegen een zeer 

aantrekkelijke prijs. De Travel Vision R6 Single beschikt over een Single 

LNB en heeft een diameter van 55cm. De Travel Vision is ook leverbaar in 

een Duo variant waarbij een Duo LNB (Astra 1 & 3) geplaatst is. De diameter 

van de Travelvision R6 Duo is groter. De Travel Vision R6 Duo heeft een 

diameter van 65cm. 

De R6 biedt u optimale vrijheid; u kunt uw caravan, camper of tent in de schaduw 

van bijvoorbeeld een boom plaatsen, het systeem opstellen waar u maar wilt en 

heerlijk genieten van uw favoriete televisie programma’s. De Travel Vision R6 is 

in een handomdraai op te stellen, zeer eenvoudig in gebruik en aan te sluiten 

met slechts één kabel. U hoeft nooit meer te ploeteren met het handmatig 

uitrichten op de satelliet, met slechts één druk op de knop vindt de Travel Vision 

R6 geheel automatisch de door u gewenste satelliet. De Travelvision beschikt 

over 15 voorgeprogrammeerde satellieten. 

De TravelVision R6 beschikt over GPS positie bepaling. Een schotel met GPS 

positie bepaling is snel in het uitrichten van de door u geselecteerde satelliet. 

Aan de hand van uw GPS coördinaten kunnen schotel instellingen zoals de 

azimuth waarde en vereiste elevatie hoek bepaald worden. Na het uitrichten 

kunt u de bedieningsmodule eenvoudig uit het systeem nemen, veilig opbergen 

en ononderbroken televisie blijven kijken.

De Megasat Seaman is een hoogwaardige satelliet schotel met 

automatische positionering, GPS, Auto skew en satelliet volg systeem. De 

Megasat Seaman is speciaal ontwikkelt voor gebruik in de zeevaart. 

De Megasat Seaman kan zowel in de beroepsvaart als in de plezier vaart worden 

ingezet. Met de Megasat Seaman bent u verzekerd van optimale ontvangst. 

De vol automatische schotel is beschermt tegen weersomstandigheden. De 

Seaman is leverbaar in drie modellen met verschillende afmetingen.

De Travel Vision r6 schotel combineert de 

voordelen van een vol automatisch systeem 

met die van een mobiel systeem.

De vol automatische Megasat seaman is 

geschikt voor gebruik in de zeevaart. 

TEST

• De Travel Vision R6 is simpel aan te sluiten met slechts 1 kabel

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

•  De R6 is voorzien van de allernieuwste technologie waardoor u overal in 

Europa een optimale ontvangst heeft.

•  Een volledig in Nederland ontworpen en geproduceerd systeem wat 

garant staat voor kwaliteit en duurzaamheid

•  2 jaar garantie zekerheid 

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

vervoeren in los verkrijgbare draagtas

•  De Travel Vision R6 doet wat anderen beloven!

Megasat Seaman

FOOTPrInT seAMAn 45

FOOTPrInT seAMAn 60

Seaman 37 Seaman 45 
GPS autoskew

Seaman 60 
GPS autoskew

Antenne type Parabool antenne

LNB Type Universele Quad LNB

Aantal deelnemers 3

Frequentie band KU band

Frequentie bereik 10.7 GHz - 12.75 GHz

Polarisatie V/H of RHCP / LHCP

Minimum EIRP footprint 51dBW 49dBW 47dBW

Signaalversterking 31dB 33dB 35dB

Uitricht tijd 1-2 minuten

Hellingshoek 0º - 90º

Zoekhoek (azimuth) 360º

Motor 2 assige DC motor

Diameter schotel 37CM 45CM 60CM

Afmetingen ( Ø/ H) 44x43 CM 55x58 CM 80x80 CM

Gewicht 9KG 15KG 20KG
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Selfsat Snipe Oyster vision

mm613mm454

MAX 422mm
MIN 188mm

126mm
188mm

De Selfsat Snipe is een innovatieve vlakantenne. De vol automatische 

satelliet antenne is tot stand gekomen met de volgende drie uitgangspunten. 

De antenne is gemakkelijk in gebruik. Heeft sterke ontvangst van 

satellietsignalen en is overal gemakkelijk te gebruiken, waar en wanneer 

dan ook.

De satelliet antenne is zeer compact. De antenne is 454mm breed en 316mm 

hoog. De Selfsat Snipe is portable maar kan ook vast worden gemonteerd op 

uw caravan of camper. De bijbehorende montage kit is los verkrijgbaar. Wanneer 

de satelliet antenne op uw caravan of camper is gemonteerd heeft deze indien 

ingeklapt een hoogte van 188mm hoog. In gebruik kan deze maximaal 422mm 

hoog worden.

De ontvangst kwaliteit van de Selfsat Snipe is erg goed. Het gepatenteerde 

systeem van Selfsat met Wave Guide Horn Array Functie absorbeert het satelliet 

signaal direct zonder deze te reflecteren. De Selfsat Snipe is voorgeprogrammeerd 

voor het gebruik van 9 satellieten (waaronder Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird, 

etc.). Dankzij dit automatische systeem en de autoskew functie richt de antenne 

zichzelf accuraat uit. Voor ieder die overgaat tot aankoop van de Selfsat Snipe is 

het gebruiksgemak de doorslaggevende factor. Los verkrijgbaar is een montage 

kit waarmee de Selfsat Snipe bevestigd kan worden op het dak van uw camper 

of caravan.

selfsat snipe is een Innovatieve vlakantenne. 
De automatische schotel richt zich volledig 
automatische uit. 

De Oyster Vision II biedt het gebruiksgemak 
dat u thuis gewend bent. De schotel doet 
het werk en u kunt genieten van televisie.

65/85 SInGle/tWIn 

De Oyster Vision II is een hoogwaardige vol automatische satellietschotel. 

De weerbestendige schotel is leverbaar in twee maten. De 65cm uitvoering 

heeft uitstekende ontvangst in centraal-en west Europa. De 85cm uitvoering 

biedt uitstekende ontvangst prestaties in heel Europa. De Oyster Vision II 

kan gemonteerd worden op uw camper of caravan.

De Oyster Vision II is verkrijgbaar met een Single of een Twin aansluiting. 

De single uitvoering is geschikt voor het aansluiten van één digitale satelliet 

ontvanger. De Twin aansluiting kan worden aangesloten op twee digitale satelliet 

ontvangers of een zogeheten Twin-Tuner. Met de Oyster  Vision II Twin uitvoering 

is het mogelijk om op maximaal twee verschillende plekken in uw camper of 

caravan onafhankelijk naar verschillende programma’s te kijken.

De Oyster Vision II kan van uit de camper of caravan worden bediend met de 

meegeleverde besturingseenheid. Met een druk op de knop wordt de schotel op 

de juiste satelliet uitgericht. De besturingseenheid wordt aangeloten op een black 

box, zodat alle electronica in de camper/caravan zit en niet in de buitenunit. De 

Nederlandstalige menu’s van de besturingseenheid zijn eenvoudig te doorlopen.

De Oyster Vision II biedt het gebruiksgemak dat u thuis gewend bent. De schotel 

doet het werk en u kunt genieten van vele televisie kanalen. Het is mogelijk om 

de schotel automatisch te laten inklappen zodra uw voertuig wordt gestart.

DIAMETER vAN
65cM of 85cM

vAsTE
MONTAGE

OF PORTABLE
GEBRUIK
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TechniVision ISIO Akai LED Camping TV

De TechniVision ISIO beschikt over ongeëvenaarde multimedia 

functies. De televisie kan worden aangesloten op het internet. Hierdoor 

worden interactieve diensten (bijv. mediatheken, video on demand en 

internetbrowsen) beschikbaar. 

De televisie is verkrijgbaar in drie formaten. De Functionele 22 inch met 12V 

aansluiting voor een uitje naar de camping of de 26 inch voor in de keuken of de 

kinderkamer. Met de TechniVision ISIO 32 inch kunt u op een beeldscherm van 

81cm de uitmuntende kwaliteit van het Full-HD eLED scherm en een kristalhelder 

geluid van dichtbij beleven. De TechniVision ISIO laat niets te wensen over.

De TechniVision ISIO ontvangt Digitaal Satelliet, DVB-T evenals Digitaal kabel 

via de ingebouwde quattro tuner. Deze hoogwaardige feature vervangt een extra 

receiver en maakt het eenvoudiger om uit verschillende ontvangst mogelijkheden 

te kiezen. De Technivision ISIO neemt de programma’s van verschillende 

signaalbronnen (bijv. Digitaal Satelliet en DVB-T) in één programma lijst op en 

biedt daardoor nog meer kijkcomfort.

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 in twee kleuren leverbaar en in drie verschillende formaten:  

16 inch, 19 inch of 22 inch. De beeldkwaliteit van deze Full HD televisie is 

van uitzonderlijke klasse. De Akai LED TV vervult de wensen van menig 

caravan of camper bezitter. Alle multimedia functionaliteiten die men verwacht 

zijn samengebracht in de Akai LED TV. Zo beschikt de televisie over een 

ingebouwde DVD speler en een CI+ slot. 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: KPN Digitenne.

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. 

Wilt u uw favoriete programma niet missen zonder uw agenda aan te hoeven 

passen? De TechniVision ISIO overtuigt ook hier door geweldige mogelijkheden. 

Met de geïntegreerde videorecorderfunctie kunt u met een druk op de knop - 

zonder tijdrovend programmeren - het gewenste programma opnemen op een 

extern opslagmedium. 

Met de timeshift functie start u de weergave van het gewenste programma 

zonder dat u de opname van het programma hoeft te onderbreken. Bovendien 

kunt u in de mediatheken en in het video-on-demand-aanbod van de lijst met 

internetlinks te allen tijde een groot aantal programma’s en films oproepen - hier 

is uw serie op televisie wanneer u dat wilt. 

De Smart-TV voor 
meer flexibiliteit

De TechniVision ISIO is verkrijgbaar 

in zowel zilver als zwarte uitvoering. 

Doordacht tot in het kleinste detail: 

draaibare glazen voet en LED tijd 

aanduiduing

Televisie, ontvanger 
en recorder in één. 

Inclusief Nl 

zenderlijst

Haarscherpe televisie beelden op de Akai 
Full HD Camping TV. Ook het afspelen van 
DVD’s behoort tot de mogelijkheden.

De Akai Full HD camping LED TV is in 

leverbaar in drie formaten 16 inch, 19 inch 

of 22 inch. De TV is verkrijgbaar in het wit 

en in het zwart.
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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 of CI+ module 

plaatsen in het gemeenschappelijke CI+ slot. Om uw eigen DVD films af te 

kunnen spelen heeft de Megasat Camping TV een ingebouwde DVD speler.

Megasat Camping LED TV De Megasat Campingman LED TV kan overal gebruikt worden. Dankzij het 

compacte formaat en de 12V aansluiting is deze televisie uitermate geschikt 

voor gebruik in een camper, caravan, vrachtauto of boot. 

CTV 16 S DVD CTV 19 S DVD CTV 22 S DVD

Display LED Display LED Display LED Display

Beeldscherm grote 15,6 inch (40 cm) 18,5 inch (47 cm) 21,5 inch (54,6 cm) 

Resolutie 1366 x 768 HD 1366 x 768 HD 1920 x 1080 Full HD

Contrast verhouding 400:1 1000:1 1000:1

Helderheid 250 cd/m² 300 cd/m² 300 cd/m²

Kijkhoek 140 H / 120 V 170 H / 160 V 170 H / 160 V

CI+ Slot gemeenschappelijke CI+ slot voor DVB-S2 en DVB-T

USB aansluiting USB 2.0 (Mediaplayer)

DVD-Player Geïntegreerd aan de zijkant

Afspeelformaat CD, DVD, VCD, DVD-R, DivX, MP3, JPEG

Tuner PAL B/G, NTSC, SECAM
DVB-S2 Tuner + DVB-T Hybrid-Tuner

(Analoge TV + DVB-T MPEG2/MPEG4)
5 V fantoomvoeding voor antenneversterkers, EPG

Aansluitingen DVB-T Tuner, DVB-S Tuner, analoge Kabel Tuner, Cinch aansluiting,
1x HDMI aansluiting, 1x Scart aansluiting, PC (VGA),

PC Audio (3,5 mm), Koptelefoon (3,5 mm), YPbPR aansluiting 
(3,5 mm), Coaxial Out (Audio), USB 2.0 aansluiting (Mediaplayer)

Gewicht met voet / zonder voet 2,1 kg / 1,9 kg 3,7  kg / 3,5 kg 4,8 kg / 4,6 kg

VESA Standaard 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm

Voeding 100 - 240 V AC, 12 V DC (mechanische schakelaar)

Voedingsspanning 10,8 - 26  V DC

Stroomverbruik max. 18 Watt max. 20 Watt max. 23 Watt

Verbruik in stand-by < 0,5 Watt < 0,5 Watt < 0,5 Watt

Afmeting met voet (B/H/D) 392 x 295 x 120 mm 464 x 332 x 150 mm 531 x 332 x 190 mm

Afmeting zonder voet (B/H/D) 392 x 261 x 52 mm 464 x 295 x 52 mm 531 x 340 x 52 mm

De Megasat Camping LeD TV is geschikt voor ontvangst 
van satelliet televisie (DVB-s2) en digitenne (DVB-T) zonder 
tussenkomst van een digitale ontvanger. 

PIXEL KLASSE 1

De Megasat televisie toestellen zijn uitgerust 

met hoogwaardige LED schermen. De Megasat 

Camping LED TV’s hebben een Pixel1 klassering. 

Dit is de best mogelijke klassering. U hoeft dus 

geen dode pixels te verwachten. Met de Megasat 

Camping LED TV kunt u genieten van uitmuntende 

beeldkwaliteit.

De televisie die niet mag ontbreken in uw 
camper caravan of boot. 

INcLUsIEF
INGEBOUWDE
DvD sPELER!
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Xsarius i-GO CICD edition

Homecast Hs2100 CICD

Megasat Campingman GPs single

Megasat Caravanman 65 Premium

Xsarius i-GO2

Xsarius Combo HD

Amiko Mini HD

synaps THD-2856+

Megasat Campingman GPs TAs

Megasat HD camping receiver (FTA)

synaps THD-2880 CX (Dolby)

Megasat Caravanman 85 premium

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ M7 Gecertificeerd (CD & TVV)

▸ 12V ontvanger

▸ AutoFastscan functie

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Ideaal voor gebruik op de camping

▸ Compact ontwerp

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ DVB-S2 + DVB-C tuner

▸ Satelliet en kabel ontvangst mogelijk

▸ Fastscan functie

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Losse accessoires set verkrijgbaar

▸ Automatische schotel

▸ Single aansluiting (voor 1 deelnemer)

▸ GPS locatie bepaling

▸ Geschikt voor vaste montage

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Geschikt voor heel West-Europa

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Geschikt voor ontvangst in Europa

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Automatische schotel

▸ Twin aansluiting (voor 2 deelnemers)

▸ GPS locatie bepaling

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Geschikt voor vaste montage

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ Zeer compact 

▸ 12V ontvanger

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Uitgebreide internet mogelijkheden

▸ Youtube, RSS, Het weer, etc.

▸ Interne kaartlezer

▸ DVB-T (terrestrische) ontvanger

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ FTA (Free-to-air) satelliet ontvanger

▸ Zeer compact

▸ 12V ontvanger

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Tot 5000 zenders programmeerbaar

▸ Afmeting (B x D x H) : 13 x 10 x 3 cm

▸ DVB-T (terrestrische) ontvanger

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ M7 Gecertificeerd (CD & TVV)

▸ 12V ontvanger

▸ AutoFastscan functie

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Uitgebreide internet mogelijkheden

▸ HbbTV, Youtube, RSS, Het weer, etc.

▸ Full HD beeldkwaliteit (subliem!)

▸ M7 Gecertificeerd (CD & TVV)

▸ AutoFastscan functie

▸ PVR-Ready (opnames op ext. HDD)

▸ Compact ontwerp

▸  Bedieningsknoppen op de voorzijde

▸ 7-segments display

TIP

Automatische schotelsDigitale ontvangers

Megasat Caravanman 85 Professional

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Geschikt voor ontvangst in Europa

▸ Twin aansluiting (voor 2 deelnemers)

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

TIP

Megasat seaman 37

Megasat seaman 45 GPs autoskew

▸ Automatische schotel

▸ Geschikt voor gebruik in de zeevaart

▸ Automatische schotel

▸ Geschikt voor gebruik in de zeevaart

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Ook tijdens rit of vaart te gebruiken

Megasat seaman 60 GPs autoskew

▸ Automatische schotel

▸ Geschikt voor gebruik in de zeevaart

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Ook tijdens rit of vaart te gebruiken
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Travelvision r6 (55CM)

Megasat satmaster Portable ProfessionalMegasat satmaster Portable Premium Oyster Vision II 65 single

220/230V Voeding van Megasat schotels

Oyster Vision II 85 single

MAXVIeW VU-QUBe AUTO PortableMegasat shipman GPs Autoskew

Megasat shipman

Travelvision r6 DUO (65CM)

Megasat satmaster Premium 

Oyster Vision II 65 Twin

220/230V Voeding Megasat satmaster

Oyster Vision II 85 Twin

selfsat snipe

▸ Automatische schotel

▸ Portable

▸ Schotel diameter 55CM

▸ Single aansluiting (1 deelnemer)

▸ Automatische schotel

▸ Inclusief besturingseenheid

▸ 14 voorgeprogrammeerde satellieten

▸ Portable systeem

▸  zuignappen zorgen voor een stabiele 

en veilige grip op elke ondergrond.

▸ Automatische schotel

▸ 14 voorgeprogrammeerde satellieten

▸ Portable systeem

▸  zuignappen zorgen voor een stabiele 

en veilige grip op elke ondergrond.

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Schotel diameter 65 CM

▸ Single aansluiting (1 deelnemer)

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Schotel diameter 65 CM

▸ Twin aansluiting (2 deelnemers)

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸ 220/230V voeding stekker

▸  Geschikt voor Megasat Campingman 

Portable, Megasat Shipman, Megasat 

Shipman GPS AutoSkew, Megasat 

Campingman, Megasat Campingman 

TAS (Twin AutoSkew).

▸ Automatische schotel

▸ 14 voorgeprogrammeerde satellieten

▸  Extra bescherming tegen weers-

invloeden (sneeuw en regen)

▸ Portable systeem

▸  zuignappen zorgen voor een stabiele 

en veilige grip op elke ondergrond.

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Schotel diameter 85 CM

▸ Twin aansluiting (2 deelnemers)

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸ Automatische schotel (inklapbaar)

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Schotel diameter 85 CM

▸ Single aansluiting (1 deelnemer)

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸ Automatische schotel (portable)

▸ Binnen 60 - 90 seconden uitgericht

▸  Inclusief besturingseenheid en 

10 meter coaxkabel

▸ Twin aansluiting (2 deelnemers)

▸  40CM Cassegrain schotel

▸ Hoogwaardige kwaliteit

▸ 220/230V voeding stekker

▸  Geschikt voor Megasat Satmaster 

Portable / Satmaster Exclusive 

▸ Automatische schotel

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸ Inclusief auto montage kit (optioneel)

▸  Geschikt voor vaste montage of 

portable gebruik. 

▸ Innovatieve ontvangst techniek

▸ Automatische schotel

▸ GPS locatie bepaling

▸ Autoskew functie (optimaal ontvangst)

▸  Geschikt voor gebruik tijdens rit of 

vaart. Schotel volgt de satelliet. 

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper. 

▸  Wordt veel gebruikt op touringbussen

▸ Automatische schotel

▸  Geschikt voor gebruik tijdens rit of 

vaart. Schotel volgt de satelliet. 

▸  Zeer geschikt voor vaste montage op 

uw caravan of camper

▸ Automatische schotel

▸ Portable

▸ Schotel diameter 65CM

▸ Twin aansluiting (2 deelnemers)

TIP

Automatische schotelsAutomatische schotels

TIP
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Cabstone TV easyscope Multi

Akai Camping LeD TV 19”

Cabstone easyFlex M LCD / LeD

Megasat Camping LeD TV 16”

Megasat Camping LeD TV 22”

Alphatronics s-17 esHB LCD TV Cabstone WH easyscope M

Akai Camping LeD TV 22”

Megasat Camping LeD TV 19” Xsarius Dishpointer Digi Pro

▸ Geschikt voor 10-30 inch televisies

▸ Tilt: +/- 20°

▸ Zwenkbaar: +/- 90°

▸ Wandafstand 100mm t/m 470mm

▸ Max. draagkracht 30KG

▸ 19 Inch Full HD LED TV

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸ CI+ slot

▸ Verkrijgbaar in zwart of wit

▸ PVR-ready

▸ Geschikt voor 10-30 inch televisies

▸ Tilt: +/- 20°

▸ Zwenkbaar: +/- 45°

▸ Wandafstand 90mm

▸ Max. draagkracht 30KG

▸ 16 Inch Full HD LED TV

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸  Geschikt voor DVB-S2 (satelliet) of 

DVB-T (terrestrisch) ontvangst

▸ PVR-ready

▸ CI+ slot

▸ 22 Inch Full HD LED TV

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸  Geschikt voor DVB-S2 (satelliet) of 

DVB-T (terrestrisch) ontvangst

▸ PVR-ready

▸ CI+ slot

▸ 22 Inch Full HD LED TV

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸ CI+ slot

▸ Verkrijgbaar in zwart of wit

▸ PVR-ready

▸ 19 Inch Full HD LED TV

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸  Geschikt voor DVB-S2 (satelliet) of 

DVB-T (terrestrisch) ontvangst

▸ PVR-ready

▸ CI+ slot

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Geeft digitale waarde signaalsterkte

▸ Akoestische indicatie signaalsterkte

▸  Gevoeligheid valt aan te passen voor 

accurate uitrichting

▸ 17 Inch (compact) Full HD LCD TV

▸  Geschikt voor DVB-S2, DVB-C en 

DVB-T ontvangst

▸ CI+ slot

▸ PVR-ready

▸ Met ingebouwde DVD speler

▸ Geschikt voor 10-30 inch televisies

▸ Tilt: +/- 20°

▸ Zwenkbaar: +/- 90°

▸ Wandafstand 100mm t/m 300mm

▸ Max. draagkracht 30KG

Televisies / Wandsteunen

Satfinders

Televisies / Wandsteunen
Technivision IsIO (22 Inch)

▸ 22 Inch Full HD eLED televisie

▸  Geschikt voor ontvangst van DVB-S2 

(satelliet), DVB-C (kabel) en DVB-T 

(terrestrisch).

▸ Verkrijgbaar in zilver of zwart

▸ Geintergreerd CI+ slot

▸ PVR-Ready

▸ 12V aansluiting

Xsarius Dishpointer Pro

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Wijzer slaat uit bij signaal ontvangst

▸ Akoestische indicatie signaalsterkte

▸  Gevoeligheid valt aan te passen voor 

accurate uitrichting

Amiko satfinder Maxview satfinder LeD

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Wijzer slaat uit bij signaal ontvangst

▸ Akoestische indicatie signaalsterkte

▸  Gevoeligheid valt aan te passen voor 

accurate uitrichting

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Duidelijk af te lezen LED’s.

▸ LED’s geven indicatie signaalsterkte

▸ Akoestische indicatie signaalsterkte

▸  Gevoeligheid valt aan te passen voor 

accurate uitrichting

TIP

► Voor vragen en extra ondersteuning bezoekt u www.cabsat.nl 
Op de online community kunt u andere gebruikers raadplegen en informatie vinden. 
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Mediaguard module

Astoncrypt 1.07 neotion Conax module (KPn/Digitenne)

Xsarius MX1TC Twin moduleXsarius satfinder set

Xsarius satmeter Pro 02satlink satellite Finder

Xsarius 802.11n Wireless UsB WIFI stickXsarius satmeter Plus

VU+ 150Mbps Wifi adapter

Pointe’ s@t Pro satelliet kompas

Amiko nano Wifi stick 150MbpsXsarius satmeter HD Plus

VU+ 300Mbps Wifi adapter

▸  Officiele module van CanalDigitaal en 

TV Vlaanderen

▸  In combinatie met uw CanalDigitaal 

of TV Vlaanderen smartcard zorgt 

de Mediaguard module voor het 

decoderen van de zenders in uw 

abbonement. 

▸  Kan geplaatst worden in een CI slot

▸  Geschikt voor CanalDigitaal

▸  I.c.m smartcard zenders decoderen

▸  Kan geplaatst worden in een CI slot

▸  Neotion Conax module kan gebruikt 

worden in combinatie met de KPN 

smartcard voor het decoderen van de 

KPN digitenne zenders (DVB-T)

▸  Kan geplaatst worden in een CI slot

▸  Dual descrambling conditional access 

module

▸  Geschikt voor CanalDigitaal

▸  I.c.m smartcard zenders decoderen

▸  Twincam module (mogelijkheid tot het 

decoderen van 2 smartcards) 

▸  1 kaartlezer te grote van simkaart

▸  1 kaartlezer voor traditionele 

smartcard.

▸  Kan geplaatst worden in een CI slot

▸  Complete set met kompas, satellite 

finder, batterypack, en doorluskabel in 

een degelijke opberghoes.

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Professionele satellietmeter 

▸ Geeft uitgebreide meetresultaten

▸ Accuraat elektronisch kompas 

▸ Efficient & correct uitrichten

▸ 3,5-inch TFT LCD scherm

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Akoestische indicatie signaalsterkte

▸ Geeft digitale waarde signaalsterkte

▸  Gevoeligheid valt aan te passen voor 

accurate uitrichting

▸ Verbinden met draadloos netwerk

▸ Zeer geschikt voor Xsarius i-GO2

▸ 150Mbps

▸ Professionele satellietmeter

▸ Geeft uitgebreide meetresultaten

▸ Beschikt over spectrum analyser

▸ Accuraat elektronisch kompas 

▸ Efficient & correct uitrichten

▸ 3,5-inch TFT LCD scherm

▸  BER meting, C/N meting, MER meting

▸ Verbinden met draadloos netwerk

▸ 150Mbps

▸ Kompas met ingebouwde satfinder

▸ Eenvoudig de juiste richting bepalen

▸ Handig bij het uitrichten van de schotel

▸ Turksat, Arabsat, Astra1, Hotbird en 

Hispasat

▸ Verbinden met draadloos netwerk

▸ 150Mbps

▸ Professionele satellietmeter

▸ Fungeert als FTA HD ontvanger 

▸ Geeft uitgebreide meetresultaten

▸ Beschikt over spectrum analyser

▸ Accuraat elektronisch kompas 

▸ Efficient & correct uitrichten

▸ 3,5-inch TFT LCD scherm

▸  BER meting, C/N meting, MER meting

▸ Verbinden met draadloos netwerk

▸ 300Mbps

Satfinders Accessoires

► Voor vragen en extra ondersteuning bezoekt u www.cabsat.nl 
Op de online community kunt u andere gebruikers raadplegen en informatie vinden. 
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Triax 64CM 

Toshiba sTOr.e BAsICs 500GB HDD 2,5”

Travelsat UFO

Duo Twin LnB

Duo Quad LnB

Duo single LnB

Toshiba sTOr.e BAsICs 1TB HDD 2,5”

schotel in koffer

selfsat HD30 Travel kit

Tripple Quad LnB

▸  Schotel diameter 64CM

▸  Uitstekend voor de ontvangst van het 

Nederlandse zenderaanbod. 

 

▸  Compact en handzaam

▸  Geschikt voor maken van opnames

▸  500GB schijfruimte. 

▸  2,5 inch ext. hardeschijf

▸  SuperSpeed USB 3.0

▸  Compatible met USB 2.0

▸  Geruisloos in gebruik

▸  Interface transfer rate: Max. 5.0 Gbps

▸ 60 cm dubbelreflector schotelantenne

▸ Aërodynamische vormgeving

▸  Meegeleverde aluminium inbouw 

schuifmast traploos instelbaar

▸  Op de bijgeleverde sticker staan alle 

juiste elevatiehoeken in Europa deze 

corresponderen met de op de inbouw 

mast aangegeven graden instellingen.

▸ Ontvangst van Astra 1 (19,2º oost)

▸ Ontvangst van Astra 3 (23,5º oost)

▸ Geschikt voor 64CM schotel

▸ Twin LNB (voor 2 digitale ontvangers)

▸ Uitstekende ontvangst prestaties

▸ Ontvangst van Astra 1 (19,2º oost)

▸ Ontvangst van Astra 3 (23,5º oost)

▸ Geschikt voor 64CM schotel

▸ Quad LNB (voor 4 digitale ontvanger)

▸ Uitstekende ontvangst prestaties

▸ Ontvangst van Astra 1 (19,2º oost)

▸ Ontvangst van Astra 3 (23,5º oost)

▸ Geschikt voor 64CM schotel

▸ Single LNB (voor 1 digitale ontvanger)

▸ Uitstekende ontvangst prestaties

▸  Ideale metgezel voor avontuurlijke 

mensen die niets willen missen 

tijdens het reizen.

▸  Inclusief stabiele zuignap voor de 

bevestiging van de schotel

▸ Geleverd in praktische koffer

▸ Onopvallende Vlak antenne schotel

▸ Meerdere montage mogelijkheden

▸ Uitstekende ontvangst prestaties

▸ Ontvangst van Astra 1 (19,2º oost)

▸ Ontvangst van Astra 2 (28,2º oost)

▸ Ontvangst van Astra 3 (23,5º oost)

▸ Geschikt voor 64CM schotel 

▸ Quad LNB (voor 4 digitale ontvangers)

▸ Uitstekende ontvangst prestaties

▸  Compact en handzaam

▸  Geschikt voor maken van opnames

▸  1TB schijfruimte. 

▸  2,5 inch ext. hardeschijf

▸  SuperSpeed USB 3.0

▸  Compatible met USB 2.0

▸  Geruisloos in gebruik

▸  Interface transfer rate: Max. 5.0 Gbps

Schotels
Maxview kompas satelliet kompas CanalDigitaal

▸ Eenvoudig de juiste richting bepalen

▸ Astra 1, Astra 2, Hotbird

▸ Eenvoudig de juiste richting bepalen

▸ Duidelijke instructies

▸ Kompas van CanalDigitaal

Accessoires

Campingstatief 1M aluminium

▸ Statief is 1 meter hoog

▸ Aluminium

▸  Kan met haringen worden 

vastgezet in de grond

▸ Eenvoudig op te bergen

Maxview waterdicht doorvoer venster

▸ Waterdicht

▸  Ideaal voor gebruik op uw camper of 

caravan

▸  Voor het aansluiten van de signaal 

kabel (coax)

Xsarius Infrarood oog Amiko 4 poorts UsB HUB

▸  Ideaal voor het wegwerken van uw 

digitale ontvanger in bijv. een kast.

▸  Zeer geschikt voor Xsarius i-GO

▸  Uitbreiding van de USB poorten

▸  4 x USB 2.0 poorten
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Complete sets

DVB-T Antennes
Megasat DVB-T antenne T1 Megasat DVB-T antenne T2

▸  Ideaal voor terrestrische ontvangst op 

camper/caravan of boot.

▸ Ontvangstbereik:   FM / VHF / UHF

▸ Versterking: 28dB

▸ Laag ruisgetal: 3dB

▸ 110 mm breed

▸  Geschikt voor alle digitale SD & HD 

DVB-T ontvangers 

▸  Ideaal voor terrestrische ontvangst op 

camper/caravan of boot.

▸ Ontvangstbereik:   FM / VHF / UHF

▸ Versterking: 30dB

▸ Laag ruisgetal: 3dB

▸ 0 mm breed

▸  Geschikt voor alle digitale SD & HD 

DVB-T ontvangers

Megasat DVB-T antenne T3

synaps AHD-380

Technisat DigiFlex TT2

▸  Ideaal voor terrestrische ontvangst op 

camper/caravan of boot.

▸ Ontvangstbereik:   FM / VHF / UHF

▸ Versterking: 30dB

▸ Laag ruisgetal: 3dB

▸ 1220 mm breed

▸  Geschikt voor alle digitale SD & HD 

DVB-T ontvangers

▸ DVB-T antenne (terrestrisch)

▸ Eenvoudige installatie

▸ Weerbestendig 

▸  Voeding via TV of via de mee- 

geleverde 5V power adapter

▸  Montage op mast paal of muur

▸ DVB-T antenne (terrestrisch)

▸ Eenvoudige installatie

▸ Compact

synaps AHD-309

Maximum DVB-T outdoor DA-5100

Technisat super Digitenne

▸ DVB-T antenne (terrestrisch)

▸ Eenvoudige installatie

▸ Ergonomisch ontwerp

▸ Weerbestendig

▸ DVB-T antenne (terrestrisch)

▸ Eenvoudige installatie

▸ Weerbestendig

▸ Met extra power adapter

▸ Actieve DVB-T antenne voor binnen

▸ Ontvangst van terrestrisch signaal

▸ Versterking 21dB ± 3dB

▸ Ontvangstbereik:  VHF 47-230MHz

 UHF 470-870MHz

▸ Met aan/uit schakelaar
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Complete sets

Camping startersset HDTV CanalDigitaal 1 Travelsat HDTV Camping set

Camping startersset HDTV CanalDigitaal

De “Camping startersset HDTV CanalDigitaal” set is 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 64CM 

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 Xsarius i-GO kan ook thuis 

gebruikt worden. De ontvanger is geschikt voor zowel 12V als 230V. Wanneer u de 

ontvanger op 12V wilt gebruiken is een los verkrijgbare 12V kabel vereist. 

Travelsat HDTV Camping Set

De “HDTV Travelsat camping set” is 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 met uitstekende ontvangst prestaties. De Travelsat schotel is handmatig 

eenvoudig uit te richten en beschikt over een geïntegreerde universele LNB. Ook 

de vereiste mediaguard module met 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. 

Complete sets
Free-to-air HD campingset

Free-To-Air campingset

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 64CM satellietschotel en een Smart Single LNB. Daarnaast wordt 

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

twee F-connectoren en een satfinder set waarmee de satellietschotel uitgericht 

kan worden. Met deze set kunt u genieten van vrij te ontvangen kanalen zoals 

bijvoorbeeld BVN. 

Optioneel: IR oog Optioneel: I-go accessoires set

recreatie vakantie set (Amiko Mini HD)

Camping startersset HDTV CanalDigitaal

De “Camping startersset HDTV CanalDigitaal” set is 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 Amiko Mini HD, extra CanalDigitaal smartcard, Triax 64CM 

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 Amiko Mini HD kan ook thuis 

gebruikt worden. De ontvanger is geschikt voor zowel 12V als 230V.

RSS ReaderYouTube Videos

Watch your favourite YouTube videos Get the latest news via RSS Reader

Weather ForecastRSS Reader

National and Local Weather Forecast

INCLUDED IN PACKAGE

Compacte Full HD Satelliet ontvanger & Media speler
Met kaartlezer & Internet verbinding

Interne kaartlezer  (Conax Embedded)
Compact ontwerp
HD/SD Fastscan & Blindscan functie
Interne &  Externe Infra-Rood RCU Sensor 
(extern infrarood oog inbegrepen)
Eenvoudig te bevestigen op muur of televisie m.b.v. stickers
Twee High Speed USB 2.0 aansluitingen
Media afspelen (MKV, AVI, MPG, MP3, MP4, JPG en meer... )
Ethernet aansluiting & USB WiFi support (Ralink RT5370 chip)
YouTube videos*
RSS Reader & Weather Forecast functies *

TimeShift - Stop Live TV! (USB opslag medium vereist)
Gebruiksvriendelijk On-Screen Display (OSD)
Dolby Digital Bit-Stream output via HDMI
Eenvoudig uw zenderlijst opslaan of herstellen door 
gebruik te maken van de USB backup functie.
Ondersteuning voor DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS
Volwaardige afstandsbediening (RCU) inbegrepen
Full HD (1080p) Output via HDMI
Eenvoudig software updates uitvoeren via USB or Network
Externe 12V DC power adapter
Laag stroomverbruik in stand-by modus

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Ethernet of WiFi verbinding vereist *

Size DOES  Matter!

MAIN FEATURES

WWW.AMIKOSTB.COM
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Complete sets Complete sets

Vrachtwagen TV set

Pro caravan/camper setPortable HD campingpakket (Vol automatisch)

selfsat snipe camping set

Portable HD campingpakket (vol automatisch)

De vol automatische camping set is 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 Campingman 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.

Selfsat Snipe camping set

De Selfsat Snipe is een luxe camping set waarmee u elk gewenste satelliet 

kunt ontvangen. U hoeft de schotel zelf niet uit te richten. De innovatie 

schotel zoekt de satelliet zelf. U kunt genieten van de comfort die u zich 

tijdens uw vakantie wenst. 

De set bestaat uit de Selfsat Snipe. De Selfsat snipe kan portable worden 

gebruikt maar is met de meegeleverde auto montage kit ook geschikt voor 

vaste montage op uw camper of caravan. Tevens is de CanalDigitaal en TV 

Vlaanderen gecertificeerde Xsarius i-GO CICD editie inbegrepen in de set. 

De Xsarius i-GO CICD editie beschikt over een CI slot waarin de officiele 

Mediaguard module geplaatst kan worden. De mediaguard module zorgt 

in combinatie met de smartcard voor het decoderen van de zenders. De 

Mediaguard module en canaldigitaal smartcard zijn inbegrepen in de set.

Vrachtwagen TV set

De “Vrachtwagen televisie” set is 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.

Pro Caravan/camper set

De Pro Caravan/Camper set beschikt over een inklapbare vol automatische 

schotel voor vaste montage op uw camper of caravan. De Megasat 

Caravanman 85 Professional is een zeer geavanceerd maar eenvoudig 

te bedienen apparaat. Verder is de door CanalDigitaal en TV Vlaanderen 

gecertificeerde Xsarius i-GO CICD editie inbegrepen. 

Deze set is ideaal voor een ieder die ook tijdens de vakantie met camper 

of caravan van alle gemakken wil worden voorzien. Tevens behoort de 

vereiste mediaguard module met extra canaldigitaal smartcard tot dit 

pakket.
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Notities

Colofon

► Voor vragen en extra ondersteuning bezoekt u www.cabsat.nl 
Op de online community kunt u andere gebruikers raadplegen en informatie vinden. 

© 2013 Astrasat Discount B.V. Groningen

Dit is een uitgave van Astrasat B.V. Astrasat is distributeur van diverse producten op het gebied van digitale televisie. Alle rechten voorbehouden. Deze 

brochure is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële klanten. Astrasat besteedt de uiterste zorg aan de juistheid van 

de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, 

of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele 

schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door Astrasat.

auteursrecht voorbehouden

Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Astrasat openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder 

begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit 

geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, 

studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of 

online) of in een radio en/of televisie uitzending.

Prijswijzigingen voorbehouden

In diverse gedrukte communicatie-uitingen van Astrasat noemen wij een advies verkoopprijs. Omdat wij u zo volledig mogelijk willen informeren, 

noemen we waar mogelijk het tarief en de voorwaarden geldend voor het moment van drukken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten 

en prijswijzigingen zijn voorbehouden. Over wijzigingen in de prijs en/of de voorwaarden communiceren wij tijdig via onze websites (www.astrasat.nl) 

of door vervanging van de betreffende uiting.

Complete sets
CanalDigitaal recreatie pakket

Recreatie abonnement

TV op de camping! Kan jij ook op vakantie niet zonder je favoriete Nederlandse 

programma’s? Bestel dan vandaag nog de HD Recreatieset. Hiermee kijk je 

televisie in heel West-Europa. 

Het *CanalDigitaal Recreatie abonnement is ideaal voor een ieder die tijdens de 

zomervakantie televisie wil kijken via de satelliet. In de periode van 21 maart tot en 

met 20 september zie je alle zenders uit het Recreatie abonnement. Daarna zie je 

alleen de vrij te ontvangen zenders en Nederland 1, 2 en 3. De abonnementskosten 

van CanalDigitaal bedragen €11,95 per maand. (voor zes maanden van 21 maart 

t/m 20 september). Buiten deze zes maanden betaald u niets.

*  Het Recreatie abbonement is ook af te sluiten zonder afname van het recreatie pakket.  

Voor meer informatie over het Recreatie abonnement bezoekt u www.canaldigitaal.nl

Recreatie pakket

In het recreatie pakket treft u alle apparatuur die u nodig heeft voor de ontvangst 

van satelliet televisie op de camping. Zo is meegeleverd de M7 SAT801HD satelliet 

ontvanger, CanalDigitaal smartcard, Schotel (64CM diameter), Duo Twin LNB, 

Camping statief (driepoot), 20 meter Coax kabel, twee F-connectoren en een 

satelliet kompas. 
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Compacte Full HD Satelliet ontvanger & mediaspeler
Ideaal voor thuis, camping of op de boot

Digitale satelliet, terrestrische en kabel signaal meter,
Mediaspeler & Portable Set-Top-Box

WWW.ASTRASAT.NL • KOPENHAGENSTRAAT 2, 9723BB GRONINGEN • +31 (0)50 - 5793213
ASTRASAT IS OFFICIEEL IMPORTEUR VAN AMIKO PRODUCTEN - BEZOEK VOOR HET GEHELE AMIKO ASSORTIMENT WWW.ASTRASAT.NL
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Met kaartlezer, CI-Slot 
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XFINDER HD PRO

RSS ReaderYouTube Videos

Watch your favourite YouTube videos Get the latest news via RSS Reader

Weather ForecastRSS Reader

National and Local Weather Forecast

INCLUDED IN PACKAGE

Compacte Full HD Satelliet ontvanger & Media speler
Met kaartlezer & Internet verbinding

Interne kaartlezer  (Conax Embedded)
Compact ontwerp
HD/SD Fastscan & Blindscan functie
Interne &  Externe Infra-Rood RCU Sensor 
(extern infrarood oog inbegrepen)
Eenvoudig te bevestigen op muur of televisie m.b.v. stickers
Twee High Speed USB 2.0 aansluitingen
Media afspelen (MKV, AVI, MPG, MP3, MP4, JPG en meer... )
Ethernet aansluiting & USB WiFi support (Ralink RT5370 chip)
YouTube videos*
RSS Reader & Weather Forecast functies *

TimeShift - Stop Live TV! (USB opslag medium vereist)
Gebruiksvriendelijk On-Screen Display (OSD)
Dolby Digital Bit-Stream output via HDMI
Eenvoudig uw zenderlijst opslaan of herstellen door 
gebruik te maken van de USB backup functie.
Ondersteuning voor DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 & USALS
Volwaardige afstandsbediening (RCU) inbegrepen
Full HD (1080p) Output via HDMI
Eenvoudig software updates uitvoeren via USB or Network
Externe 12V DC power adapter
Laag stroomverbruik in stand-by modus
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■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

■
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■

Ethernet of WiFi verbinding vereist *

Size DOES  Matter!

MAIN FEATURES

WWW.AMIKOSTB.COM
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