
Sistem complet automat prin satelit HDTV

HDP 650 + TV

Caravan-TV-System include o unitate CAP rotativă de la  Kathrein și un televizor de la alphatronics.Aceasta combină experiența ambelor companii într-un singur 

concept inteligent.Complet automata unitate rotativă  CAP este controlată în întregime prin TV de la alphatronics - fără a adăuga un receptor de controler separat.

Acest lucru înseamnă că numai două componente sunt necesare pentru a primi semnal TV și radio în rulotă sau autorulotă (unitatea rotativă și TV)

ASTRA 1

HOTBIRD

• Unitate rotativă cu sistem electronic de control integrat, antena plat BAS 66 Twin

și cablaj, LNB twin

• alphatronics TV (19 ", 22" sau 24 "), cu DVD, tuner triplu, Bluetooth,

Comandă  Kathrein

Modell Art.-Nr. Preț €

Caravan-TV-System 1 / SL-19 DSB-K 9950850 2.399,00

Caravan-TV-System 2 / SL-22 DSB-K 9950851 2.449,00

Caravan-TV-System 4 / SL-24 DSB-K 9950852 2.479,00



Sistem complet automat prin satelit HDTV

HDP 750 + TV

ASTRA 1

HOTBIRD

• Unitate rotativă cu sistem electronic de control integrat, antena parabolică cu 60 cm 

Twin LNB  și cablaj, 

• alphatronics TV (19 ", 22" sau 24 "), cu DVD, tuner triplu, Bluetooth,

Comandă Kathrein 

Modell Art.-Nr. Preț €

Caravan-TV-System 6 / SL-19 DSB-K 9950853 2.399,00

Caravan-TV-System 7 / SL-22 DSB-K 9950854 2.379,00

Caravan-TV-System 9 / SL-24 DSB-K 9950856 2.399,00



Sistem complet automat prin satelit HDTV

HDP 950 + TV

ASTRA 1

HOTBIRD

• Unitate rotativă cu sistem electronic de control integrat, reflector parabolic cu 75 cm

LNB twin, receptor GPS și un set de cabluri

• 75 cm,  reflector parabolic

• receptor GPS pentru orientarea mai rapidă a antenei

• Ajustarea de polarizare complet automată (oblic) al LNB Modell Art.-Nr. Preț €

• alphatronics TV (19 ", 22" sau 24 "), cu DVD, tuner triplu, Bluetooth, Caravan-TV-System 11 / SL-19 DSB-K 9950857 3.399,00

Comandă Kathrein Caravan-TV-System 12 / SL-22 DSB-K 9950858 3.449,00

Caravan-TV-System 14 / SL-24 DSB-K 9950859 3.479,00



Sistem satelit CAP 620 / CAP 650

• Unitate rotativă cu antenă plat BAS 66 (TWIN) complet cu sistem electronic de control

• Placă de montaj cu material de montaj și de evacuare pe acoperiș

• Set complet de cabluri cu 8 m cablu coaxial și 10 m cablu de alimentare de alimentare

• instrucțiuni de instalare și utilizare

caracteristici

• Alinierea automată a altor sateliți la schimbarea canalelor

• coborârea automată în poziție de staționare la pornirea motorului

• greutatea totală de 23,4 kg

• construcție Aerodinamic cu numai 21 cm în înălțime (stare coborâtă)

• Max. Viteza vehiculului admisă 130 kilometri pe oră

CAP 620 MobiSet 2 TWIN unitate rotative cu antenă plat BAS 66 (Twin) și

Receptor HDTV UFS 946 / CI + 9939942 € 1.799,00

CAP 650 receptor ,rotativă independentă cu 60 cm antenă parabolică

(Twin) și CAP-Converter 9950845 € 1.799,00

Sistem satelit CAP 730 / CAP 750

• Unitate rotativ, cu 60 cm antenă parabolică (TWIN) complet cu sistem electronic de control

• Placă de montaj cu material de montaj și de ieșire acoperiș

• Set complet de cabluri cu 8 m cablu coaxial și 10 m cablu de alimentare de alimentare

• Instrucțiuni de montaj și utilizare

caracteristici

• Alinierea automată a altor sateliți la schimbarea canalelor

• coborârea automată în poziție de staționare la pornirea motorului

• Greutatea totală numai 19,5 kg

• construcție Aerodinamic cu numai 21 cm în înălțime (stare coborâtă)

• Max. Viteza vehiculului admisă 130 kilometri pe oră

CAP 730 MobiSet 2 TWIN rotativă cu 60 cm antenă parabolică (Twin)

și receptor HDTV UFS 946 / CI + 9939944 € 1.699,00

CAP 750 receptor rotativă independentă cu 60 cm antenă parabolică

(Twin) și CAP-Converter 9950846 € 1.699,00



Sistem satelit CAP 920 / CAP 950

• Unitate rotativ, cu 75 cm antenă parabolica (TWIN) complet cu sistem electronic de control

• Placă de montaj cu material de montaj și de ieșire acoperiș

• Set complet de cabluri cu 8 m cablu coaxial și 10 m cablu de alimentare de alimentare

• Instrucțiuni de montaj și utilizare

caracteristici

• Alinierea automată a altor sateliți la schimbarea canalelor

• coborârea automată în poziție de staționare la pornirea motorului

• receptor GPS pentru orientarea mai rapidă a antenei

• Ajustarea de polarizare complet automată al LNB (SKEW)

• Greutatea totală numai 32,5 kg

• construcție Aerodinamic cu numai 23 cm în înălțime (stare coborâtă)

• Max. Viteza vehiculului admisă 130 kilometri pe oră

CAP 920 MobiSet 2 TWIN rotativă cu 75 cm antenă parabolică (Twin) și

Receptor HDTV UFS 946 / CI + 9939943 € 2.849,00

CAP 950 receptor rotativă independentă cu 75 cm antenă parabolică

(Twin) și CAP-Converter 9950847 € 2.849,00

BAS 65 antenă plată

• Pentru recepția programelor TV și Radio standard, digital și HDTV

• Gamă de frecvențe GHz 10.70-12.75

• Cu LNB Twin integrat

• 2 ieșiri comutabile

• Potrivit pentru montarea pe perete, pe catarge, brațe și pe suprafețe plane

• Alimentarea cu curent prin cablu picătură

• O aplicație mobilă cu catarge articulat satelit

HDM140, 141, 143 și utilizarea pe echipamente de rotație nu este posibilă, greutate 8,2 kg

9950046 € 229,00



BAS 66 Twin antenă plată

In ciuda lungimea laturii de numai 50 cm, puterea de primire a noului BAS 66 Twin aproximativ comparabilă cu aceea a 

unei antene parabolică convenționale de 60 cm.

• Pentru recepționarea programelor TV și de radio analogic și digitală și precum și alte semnale de comunicații prin satelit

• Gamă de frecvențe GHz 10.70-12.75

• Alimentarea cu curent prin cablu picătură

• Cu LNB Twin integrat (două ieșiri)

• selecție independentă de bandă orizontală / verticală, joasă / înaltă de la fiecare receptor

• Pentru utilizarea în staționare rulotă, rulotă sau camion

• Max. Viteza vehiculului admisă 130 kilometri pe oră

• Potrivit pentru montarea pe catarge satelit HDM 140, HDM 141 și  HDM 143

• Greutate 6.5 kg

9939741 € 229,00

satelit catarg HDM 140, HDM 141, 143 HDM

În mod convenabil antena de satelit este aliniată din interior, cu o manivelă pe localizare prin satelit 

(1 pârghie de rotație = 12 ° unghi de înclinare Altitudine). Unghiul de azimut compas este setat prin 

simpla rotire a antenei catarg. Catargul din DUR-aluminiu (10 ani garanție), este rezistent la apa 

eloxat. Orificiul de evacuare acoperiș se adaptează automat la orice pas acoperiș până la 20 °.

Lungime 1030 mm.

satelit catarg Twin pentru BAS 60/66 pentru instalarea in rulotă.

• Ușor de utilizat prin înclinare și transformarea capacității din interiorul vehiculului

• catargului de la DUR-aluminiu, capete de bară din aluminiu injecție.

• Complet cu cabluri și conectori retrași

Pachetul conține 2 cabluri.

HDM 140

Lungime 103 cm, 1,7 kg 9939450 € 229,00

HDM 141

versiune mai scurtă 9939452 € 229,00

HDM 143 9939449 € 179,00



afișaj HDS 66

• Afișează altitudinea reală a înclinometrului HDZ 60 și HDZ 66

• Oprirea automată a iluminării afișajului

cu cota nemodificată

(Modul de economisire a energiei)

• Comutare automată a iluminării afișajului

la o schimbare altitudine

• montare pe perete ușor.

9950848 € 129,00

înclinometru HDZ 60 / HDZ 66

Pentru a face televiziunea digitală și HD cu recepție satelit, orientarea antenei către 

satelitul dorit cât mai ușor posibil, Kathrein ofera noul înclinometru HDZ 66 ca set de

instalare pentru antenă plată BAS 66, iar HDZ înclinometru pentru noua antenă plată 

BAS 66 TWIN.

• Instalare ușoară cu câțiva pași simpli de pe LNB Carcasă

• Conectarea prin cablu de antenă la receptor

• Fără cabluri suplimentare necesare

• afișaj setului și altitudinea reală din meniul receptorului

HDZ 60 9980351 € 99,95

HDZ 66 9939745 € 99,95



WLAN-USB-Adapter UFZ 131

Un punct forte al Kathrein WLAN USB Stick UFZ 131a

Dacă l-ai pus CI + + receptor HDTV sau PAC Converter o pe UFS 946,

se stabilește automat un hotspot wireless. Acest lucru este live streaming

programe de televiziune și radio către dispozitive mobile posibil (z. B. Tablet

PC-uri, telefoane inteligente). Greutate 0.03 kg

9950849 € 39,95


