Sisteme de satelit automate

Oyster® Serie
Confort suplimentar
3 ani garanție !
• Ø 65 cm sau 85 cm de antenă
• alinierea complet automată și de detectare prin satelit în aproximativ 30-60 de secunde
• tehnologie LEM
• materiale de înaltă calitate
• QM-certificat de de producator conform ISO 9001
• garanție de 3 ani și de servicii de încredere
Tehnologia Intelligent turela: doar capul se rotește,
corpul antenei este fix.
avantaje:
• consum redus de energie
• amprenta mai mici
• solicitarea mecanică reduse

Sisteme de satelit automate

Oyster® Serie
Optional
Funcția SKEW:Pentru recepția optimă la limitele intervalelor de receptie în regiunile Sud-Est
și Sud-Vest a Europei,LNB-ul ar putea fi necesar sa fie rotit pentru a compensa abaterea de
polarizare - sau unghiul SKEW - cauzată de curbura pămîntului.
TWIN-LNB: o convenabila facilitațe pentru două televizoare.

Recepție gama Oyster® 65

Recepție gama Oyster® 85

ASTRA 1
HOTBIRD

Sisteme de satelit automate

Oyster® Serie

Sisteme automate prin satelit, fără receiver
Ø 65 cm
Art.-Nr.
Oyster® Vision 65 Single-LNB
9941820
Oyster® Vision 65 Single-LNB SKEW
9941606
Oyster® Vision 65 TWIN-LNB
9998308
Oyster® Vision 65 TWIN-LNB SKEW
9941608
Ø 85 cm
Oyster® Vision 85 Single-LNB
9941821
Oyster® Vision 85 Single-LNB SKEW
9941607
Oyster® Vision 85 TWIN-LNB
9995422
Oyster® Vision 85 TWIN-LNB SKEW
9941609

Oyster® Vision

Pret €
1.899,00
2.149,00
2.049,00
2.299,00

(Fără receiver)
Variante de bază, în special pentru clienții care au nevoie
de doar un sistem de satelit și au deja propriul lor receiver
sau un televizor cu un receiver integrat.

1.989,00
2.239,00
2.139,00
2.389,00

Sisteme automate prin satelit, inclusiv receptor „Europe"
Ø 65 cm
Art.-Nr.
Oyster® 65 HDTV Single-LNB
9941864
Oyster® 65 HDTV Single-LNB SKEW
9941868
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB*2)
9941869
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB SKEW*2)
9941876
Ø 85 cm
Oyster® 85 HDTV Single-LNB
9941877
Oyster® 85 HDTV Single-LNB SKEW
9941878
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB *2)
9941879
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB SKEW*2)
9941881

Pret €
2.249,00
2.499,00
2.399,00
2.649,00
2.339,00
2.589,00
2.489,00
2.739,00

Oyster® HDTV
Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
receptor integrat de control HD cu facilități simple de
funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
precum ARD HD și ZDF HD.
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.

Sisteme de satelit automate Oyster® Serie
Sisteme de satelit automate, inclusiv "Oyster® TV" *1
Ø 65 cm
Art.-Nr.
Oyster® 65 Premium 19" / 47 cm
9941519
Oyster® 65 Premium 21,5" / 55 cm
9941524
Oyster® 65 SKEW Premium 19" / 47 cm
9941525
Oyster® 65 SKEW Premium 21,5" / 55 cm
9941526
Ø 85 cm
Oyster® 85 Premium 19" / 47 cm
9941527
Oyster® 85 Premium 21,5" / 55 cm
9941528
Oyster® 85 Premium 24" / 61 cm
9941529

Pret €
2.379,00
2.439,00
2.629,00
2.689,00
2.469,00
2.529,00
2.569,00

Oyster® 85 SKEW Premium 19" / 47 cm
Oyster® 85 SKEW Premium 21,5" / 55 cm
Oyster® 85 SKEW Premium 24" / 61 cm

9941534
9941535
9941536

2.719,00
2.779,00
2.819,00

Oyster® 85 TWIN Premium 19" / 47 cm *3)
Oyster® 85 TWIN Premium 21,5" / 55 cm *3)
Oyster® 85 TWIN Premium 24" / 61 cm *3)

9941537
9941538
9941539

2.619,00
2.679,00
2.719,00

Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 19"/47 cm *3)
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium21,5"/55cm *3)
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 24"/61 cm *3)

9941544
9941545
9941546

2.869,00
2.929,00
2.969,00

Oyster® Premium
Variante Premium, în special pentru clienții care
doresc să aibă un echipament complet cu o
singură sursă.Acest sistem premium vă permite
ca ambele dispozitive(reciver +TV) să utilizati cu
o singură telecomandă.

*1 Consumul de energie doar pt "Oyster® TV" 19 "/ 21,5" / 24 " Eficiența energetică a UE de clasă B
* 2) Doar un singur receptor HD inclus
* 3) Doar un singur TV inclus
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Cytrac® DX
3 ani garanție !
Compact, modern și o gamă de recepție gigantica
• Tehnologia Cea mai recentă de antenă pentru mai multa acoperire
• O antenă mică, compactă pentru instalare cu economie de spațiu, pe de
acoperiș vehicul
• Simplu, ușoară și intuitivă de utilizat
• alinierea complet automată și de detectare prin satelit în 30 la 60 de secunde
• Tehnologia LEM
• retragere automată la pornirea a vehiculului
• finisaj de înaltă calitate a materialelor solide
• construcție sigură solidă, care rezistă de asemenea la grindină (datorită PC-ASA plastic)
• Opțional, de asemenea, cu TWIN LNB disponibile
Nucleul sistemului Cytrac® DX format din 1.016 de antene unice interconectate
aranjate într-un model fagure de miere. Alimentarea cu energie a celor două niveluri de
polarizare este strict separat a atenua orice diafonie,creând astfel o puritate semnal necunoscută
anterior, care devine evidentă mai ales cu canale HD.
Acumulare de semnal utilizează cele mai noi metode de calcul matematice pentru a realiza
gama de recepție uimitoare.

Sisteme de satelit automate

Cytrac® DX
Cytrac® DX Vision (fără receiver)

Sisteme automate prin satelit, fără receiver
Art.-Nr. Pret €
Cytrac® DX Vision
9941500 1.989,00
Cytrac® DX Vision TWIN
9941501 2.159,00

Variante de bază, în special pentru clienții care au nevoie
de doar un sistem de satelit și au deja propriul lor receiver
sau un televizor cu un receiver integrat.
caracteristici:
• unitate de control separat pentru controlul sistemului de satelit
• actualizare software prin card SD
• Operare simplă

Cytrac® DX HDTV
Sisteme automate prin satelit, inclusiv receptor „Europe"
Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
Art.-Nr.
Pret € receptor integrat de control HD cu facilități simple de
Cytrac® DX HDTV
9941504 2.289,00 funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
Cytrac® DX HDTV+ TWIN *2
9941505 2.459,00 precum ARD HD și ZDF HD.
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.
Recepție gama Cytrac®DX
caracteristici:
• recepția radio digital în calitate de CD
• actualizare software prin stick USB sau prin card SD
• PVR (Personal Video Recorder): înregistrare și redare
prin disk USB extern
• slot pentru card SDHC pentru afișarea imaginilor JPEG

ASTRA 1
HOTBIRD
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Cytrac® DX
Sisteme de satelit automate, inclusiv "Oyster® TV" *1
Art.-Nr.
Cytrac®DX Premium 19“ / 47 cm
9941509
Cytrac®DX Premium 21,5“ / 55 cm
9941514
Cytrac®DX Premium 24“ / 61 cm
9941515
Cytrac®DX TWIN Premium 24“ / 61 cm *3)
9941516
Cytrac®DX TWIN Premium 21,5“ / 55 cm *3)
9941517
Cytrac®DX TWIN Premium 19“ / 47 cm *3)
9941518

Cytrac® DX Premium
Pret €
2.469,00
2.529,00
2.569,00
2.639,00
2.699,00
2.739,00

Variante Premium, în special pentru clienții care
doresc să aibă un echipament complet cu o
singură sursă.Acest sistem premium vă permite
ca ambele dispozitive(reciver +TV) să utilizati cu
o singură telecomandă.

• Dispozitiv cu un design ultra slim
• LED TV: de înaltă calitate
• Tuner HD pentru DVB-S / -S2 / T ** / ** -T2 recepție
• Conectarea prin USB 2.0 și HDMI
CytracDX Premium și televizorul "Oyster® TV"
• EPG: Ghid electronic de programe și timer de programare
• Modulul Bay: CI / CI +
• Comutator de alimentare: On / Off

* 2) Doar un singur receptor HD inclus
* 3) Doar un singur TV inclus

Transformator de tensiune 230 V la 12 V (7-9 A)
9939040 € 99,95

*1 Consumul de energie doar pt "Oyster® TV" 19 "/ 21,5" / 24 "
Eficiența energetică a UE de clasă B
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CARO® Serie
Design elegant și extrem de plat
3 ani garanție !
• alinierea complet automată și de detectare prin satelit în 30 la 60 de secunde.
• retragere independent la start vehicul
• schimbare automată prin satelit
• Raza foarte redusa 54 cm x 54 cm
• Înălțimea extrem de scăzută (aproximativ 14 cm)
• rezistent la intemperii, grindină
• Înălțimea 14 cm / 14 kg greutate
• QM-certificate producător conform ISO 9001
• garanție de 3 ani și de servicii de încredere
Cine vrea să fie informat, departe de orice civilizatie ,ultimele întâmplări din lume sau
serialul lui preferat a nu rata,aveti nevoie de o antenă flexibilă, care se potrivește
perfect nevoilor dumneavoastra.CARO® este alternativa perfecta pentru toti cei,
care fiecare centimetru conteaza.
Designul compact permite o înălțime extrem de scăzut de construcție.Se întoarce
numai în starea deschisă și prin urmare are o amprenta foarte mică pe acoperiș vehicul.

Recepție gama CARO®
ASTRA 1
HOTBIRD
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CARO® Serie
Sisteme automate prin satelit, fără receiver
Art.-Nr. Pret €
CARO® Vision Single-LNB
9941500 1.739,00
caracteristici:
• unitate de control separat pentru controlul sistemului de satelit
• actualizare software prin card SD
• Operare simplă
Sisteme automate prin satelit, inclusiv receptor „Europe"
Art.-Nr. Pret €
CARO® HDTV Single-LNB
9941887 1.989,00
caracteristici:
• recepția radio digital în calitate de CD
• actualizare software prin stick USB sau prin card SD
• PVR (Personal Video Recorder): înregistrare și redare
prin disk USB extern
• slot pentru card SDHC pentru afișarea imaginilor JPEG

CARO® Vision (fără receiver)
Variante de bază, în special pentru clienții care au nevoie
de doar un sistem de satelit și au deja propriul lor receiver
sau un televizor cu un receiver integrat.

CARO® HDTV
Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
receptor integrat de control HD cu facilități simple de
funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
precum ARD HD și ZDF HD.
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.

Sisteme de satelit automate

CARO® Serie
Sisteme de satelit automate, inclusiv "Oyster® TV" *
Art.-Nr.
Pret €
CARO®+ Premium 24“ / 61 cm
9941506 2.219,00
CARO®+ Premium 21,5“ / 55 cm
9941507 2.279,00
CARO®+ Premium 19“ / 47 cm
9941508 2.319,00

CARO® Premium
Variante Premium, în special pentru clienții care
doresc să aibă un echipament complet cu o
singură sursă.Acest sistem premium vă permite
ca ambele dispozitive(reciver +TV) să utilizati cu
o singură telecomandă.

• Dispozitiv cu un design ultra slim
• LED TV: de înaltă calitate
• Tuner HD pentru DVB-S / -S2 / T ** / ** -T2 recepție
• Conectarea prin USB 2.0 și HDMI
CytracDX Premium și televizorul "Oyster® TV"
• EPG: Ghid electronic de programe și timer de programare
• Modulul Bay: CI / CI +
• Comutator de alimentare: On / Off

Transformator de tensiune 230 V la 12 V (7-9 A)
9939040 € 99,95

*1 Consumul de energie doar pt "Oyster® TV" 19 "/ 21,5" / 24 "
Eficiența energetică a UE de clasă B
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Oyster® Internet
Internet și TV în mișcare
• alinierea complet automată și de detectare prin satelit la aproximativ 30-60
secunde
• retragere independent la start vehicul
• LNB Interactive (iLNB) permite funcționalitatea internet două căi
• Înălțimea 23 cm / Greutate aprox 17 kg
• QM-certificate producător conform ISO 9001
• garanție de 3 ani și de servicii de încredere
livrare
•unitate externă cu motor 12 V / 24 V, complet cu antena ,
iLNB preasamblate în cap SKEW
• materiale de montare, cablu de conectare

3 ani garanție !

Notă: Pt. a utiliza funcția de internet, este necesar un contract,
ASTRA 1 cu un furnizor de servicii, cum ar fi IPcopter sau Hertzinger ..
Tarife și costuri pot fi găsite la: www.ipcopter.com sau
HOTBIRDwww.oysterinternet.com
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Oyster® Internet
Sisteme automate prin satelit, inclusiv receptor „Europe"
Art.-Nr.
Pret €
Filiago (ASTRA 3)
Oyster® 85 HDTV Internet SKEW
9950757 3.489,00
Hertzinger (ASTRA 3)
Oyster® 85 HDTV Internet SKEW

9941882

3.489,00

accesorii
kit montaj la sol

9994998

€ 524,95

Oyster® Internet HDTV
Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
receptor integrat de control HD cu facilități simple de
funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
5.000 presetări pentru posturile de radio și de televiziune,
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.
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Oyster® SAT-DOM Serie
3 ani garanție !
Alternativa cu economie de spațiu
• alinierea complet automat și prin satelit cu scopul în termen de 15 - 20 de secunde
• Design extrem de usor
• contra grindinii-rezistente și stabile UV
• Înălțimea 38 cm / 45 cm Ø
• QM-certificate producător conform ISO 9001
ST: recepție statică
receptie Radio și TV,posibilă numai cand stationati.
GS: Recepție în timp ce conduceți
Inteligentul giroscop detectează chiar și cele mai mici schimbări de direcție
vehiculului și reglează antenei elevație (înclinație) și azimut de (rotație).
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Oyster® SAT-DOM Serie
Sisteme automate prin satelit, fără receiver
Oyster® SAT-DOM 50 ST-Vision Light
Oyster® SAT-DOM 50 GS-Vision Light
caracteristici:
• presetat pe satelit, de exemplu, Astra 1 pentru Germania
• Operare simplă

Sisteme automate prin satelit, inclusiv receptor HD „Europe"
Oyster® SAT-DOM 50 ST HDTV
Oyster® SAT-DOM 50 GS HDTV
caracteristici:
• recepția radio digital în calitate de CD
• actualizare software prin stick USB sau prin card SD
• PVR (Personal Video Recorder): înregistrare și redare
prin disk USB extern
• slot pentru card SDHC pentru afișarea imaginilor JPEG

Art.-Nr. Pret € Oyster®SAT-DOM Vision Light (fără receiver)
9907995 2.139,00 Variante de bază, în special pentru clienții care au nevoie
9908196 2.739,00 de doar un sistem de satelit și au deja propriul lor receiver
sau un televizor cu un receiver integrat.

Oyster®SAT-DOM HDTV
Art.-Nr. Pret € Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
9941615 2.439,00 receptor integrat de control HD cu facilități simple de
9941616 2.939,00 funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
precum ARD HD și ZDF HD.
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.

Sisteme de satelit manuale

CARO® MA Serie
3 ani garanție !
CARO® MA este modelul entry-level cu recepție de calitate renumit.
Acest sistem manual prin satelit combină ușurința de utilizare cu recepție
bună în Europa Centrală
Modelul entry-level pentru mare recepție
• antenă plată compactă 54 x 54 cm
• Înălțimea redusă și amprenta mica
• Stabil și ușor de utilizat manivelă catarg
• Indicator putere semnal pentru alinierea optimă
• Înălțimea 19 cm / Greutate 9 kg
• QM-certificate producător conform ISO 9001
• garanție de 3 ani și de servicii de încredere
livrare
• antenă cu LNB zgomot redus, stabil și ușor
operabil catarg manivelă
• materiale de montare, cablu de conectare manuală și

Sisteme de satelit manuale

CARO® MA Serie
Sistem manual satelit, fără receptor
CARO® MA Vision Single-LNB

Art.-Nr.
9939404

CARO® MA Vision (fără receiver)

Pret €
€ 749,00

Variante de bază, în special pentru clienții care au nevoie
de doar un sistem de satelit și au deja propriul lor receiver
sau un televizor cu un receiver integrat.

caracteristici:
• unitate de control separata cu Finder-SAT integrat
• Operare simplă

CARO®MA HDTV

Sistem manual satelit, inclusiv receptor HD „Europe"
Art.-Nr.
Pret €
CARO® MA HDTV Single-LNB
9941614 1.029,00

Variante de top, mai ales pentru clientii care doresc un
receptor integrat de control HD cu facilități simple de
funcționare și de lux,pentru receptia a canalelor gratuite HD,
5.000 presetări pentru posturile de radio și de televiziune,
HDMI, USB, RCA și mufa pentru casti.
Desigur, funcția SAT-Finder este integrată.

caracteristici:
• recepția radio digital în calitate de CD
• actualizare software prin stick USB sau prin card SD
• PVR (Personal Video Recorder): înregistrare și redare
prin disk USB extern
• slot pentru card SDHC pentru afișarea imaginilor JPEG
ASTRA 1
HOTBIRD

Sisteme de satelit solar / Receiver
3 ani garanție !
Mobilitate pura
• Sistem solar inteligent cu 65 cm de offset de antenă și in spate atașat
modul solar 50 Wp
• Unitate de operator de solar-satelit combinată cu display iluminat
• actualizare Software-ul ușor prin card de memorie SD
• Modul -satelit cu scopul de satelit digital - indiferent receptor
• Înălțimea 20 cm / Greutate aprox 24 kg
• QM-certificate producător conform ISO 9001
• 3 ani garanție
sistem prin satelit complet automat,solar,fără receiver
Sat-Solar-SamySolar
9941872 € 3.149,00
ASTRA 1
HOTBIRD

