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alla våra produkter ger dig snabbt den komfort du vill ha med en 

enda knapptryckning.

På resan – hemma i hela huset

när du väljer en satellitenhet får du som ten haaft-kund tillgång till 

bekvämligheten med dina vanliga tv-kanaler på resan. 

våra enheter är användarvänliga, tillförlitliga, helautomatiska och er-

bjuder allt efter kundönskemål en rad tillval som gör mottagningen 

ännu bättre på resan. 

genom användning av högkvalitativa material, kontrollerade kvalitets-

komponenter och stabil konstruktion är våra anläggningar Uv- och 

väderbeständiga och lämpliga för användning utomhus. 

en knaPPtryckning räcker

ten haafts innovationer har skapat ett konstruktions- och designkon-

cept med genomgående kvalitet, som harmonierar med miljön och gör 

resan behagligare. Produktdesignen spelar här stor roll. 

även temat säkerhet är mycket viktigt för oss: varje helautomatisk en-

het från oss måste vara ansluten till fordonselektroniken på ett sådant 

sätt att den dras in automatiskt när tändningen slås på. dessutom är 

vårt företag ”isO 9001”-certifierat sedan 2008!

satsa på mottagning – med våra produkter kan du ha kul hela tiden!

exempel på framställning

välkOMMen till  ten haaft
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Utveckling och produktion i Tyskland sedan 30 år.

ten haaft – ett tyskt framgångsrikt företag

ten haaft står för toppkvalitet! vi vet vad som fungerar och är roligt.  

vi ger dig tillförlitlig kvalitet och service i hela europa.

vi har under de senaste 30 åren utvecklats till en av de ledande till-

verkarna inom området mobil satellitteknik tack vare en rad nya och 

vidareutvecklade produkter. 

Med utvecklingen av den första Oyster® år 1992 lade ten haaft grun-

den till sin framgångssaga. Med en parabol på 85 cm i diameter ga-

ranterar den här anläggningen mottagning även i nordafrika och 

Mellanöstern.

ett viktigt framsteg var den så kallade revolvertekniken i Oyster®, där 

inte hela antennenheten, utan bara själva huvudet vrids. det sparar 

mycket utrymme och energi samt minskar den mekaniska belastningen.

dessutom erbjuder ten haaft de förmodligen lägsta platta antennerna 

med en höjd på bara 14 cm: carO®+ och cytrac® dX.

dessutom övertygar cytrac® dX genom sin nya, patenterade antennte-

knik (patentnummer: eP 2359434) med en enorm räckvidd för mot-

tagning.

den som vill kan även få en manuell satellitenhet från oss i beprövad 

kvalitet: carO® Ma är barnsligt enkel att använda!

de enskilda enheterna kan manövreras och styras flexibelt. På så sätt 

kan kunderna i princip välja mellan följande varianter:

•	 Basvariant: satellitenhet utan mottagare

•	 toppvariant: satellitenhet med mottagare

•	  Premiumvariant: satellitenhet inklusive tv med integrerad mottag-

are och systemfjärrkontroll

Under 2017 kommer ännu mer: Med Oyster®  inleds den nya gene-

rationens styrning av mobila satellitenheter via mobila enheter, smart 

telefon eller surfplatta ...

låt oss överraska dig!

3 års garanti!

välkOMMen till  ten haaft



6

Oyster®  (sidan 8 - 13)

höjd: ca 17 cm 

vikt ytterenhet: ca 11 kg 

vikt monteringsmaterial och tillbehör: ca 3 kg

Oyster® 85 (sidan 14 - 15)

höjd: ca 22 cm 

vikt ytterenhet: ca 12 kg 

vikt monteringsmaterial och tillbehör: ca 3 kg

Oyster® 65 (sidan 14 - 15)

höjd: ca 22 cm 

vikt ytterenhet: ca 11 kg 

vikt monteringsmaterial och tillbehör: ca 3 kg

Oyster® internet (sidan 16 - 17)

höjd: ca 23 cm 

vikt ytterenhet: ca 13 kg 

vikt monteringsmaterial och tillbehör: ca 5,5 kg

NYHET!  astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam
 thOr europe Beam

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam
 thOr europe Beam

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam
 thOr europe Beam

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam
 thOr europe Beam

PrOdUktöversikt



7

”oyster® tV”

räckvidd för mottagning

angiven räckvidd för mottagning visar den ungefärliga räckvidden för fullständig mottagning. även utanför denna kan enskilda program tas emot.  

genom automatisk eller manuell skeW-anpassning blir en större räckvidd möjlig i sydväst och sydost. räckvidder för enskilda program kan inte 

påverkas av ten haaft. enbart resp. satellitoperatör ansvarar för den faktiska räckvidden. det kan inte garanteras att de räckvidder som anges här 

består i framtiden.

alla viktsangivelser gäller för basvarianten utan mottagare och tv

”Oyster® tv” (sida 20 - 21)

Bildskärm 19”/47 cm 21,5”/55 cm 24”/61 cm 32”/81 cm 

vikt (utan fot) ca 2,5 kg ca 3,1 kg ca 3,5 kg ca 4,7 kg 

eU-energiklass B B B B

rätten till tekniska ändringar förbehålls

cytrac® dX (sidan 18 - 19)

höjd: ca 14 cm 

vikt ytterenhet: ca 16 kg 

vikt monteringsmaterial och tillbehör: ca 2 kg

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam
 thOr europe Beam

PrOdUktöversikt
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oyster®  - den nya generationen

Ja, vi blir ännu bättre

ten haaft står för toppkvalitet. Men vi står inte stilla. årtiondens erfa-

renhet tillämpas i varje nyutvecklad produkt. vi vet vad som fungerar, 

vad som håller och skapar glädje.

ett stort steg

ten haaft har uppfunnit Oyster® på nytt. Oyster®  utmärker sig ge-

nom flera banbrytande innovationer. ett nytt kapitel i den mobila an-

tennteknikens historia inleds. satsa på mottagning!

3 års garanti!

i nedfällt läge är höjden bara ca 17 cm (även vid tWin-varianten och 

med skeW)! anledningen till detta är den smarta konstruktionen: den 

svängda formen på matningsarmen tillåter utrymmesbesparande ned-

fällning.

vad du än vill se

europa, nordafrika, Mellanöstern ... Oyster®  övertygar med maximal 

räckvidd. själva parabolen spelar här en viktig roll med sina 85 cm i 

diameter. 

tillval

tWin-lnB: Bekvämt tillbehör för flera användare med två satellitans-

lutningar för en andra mottagare eller tv-apparat med integrerad mot-

tagare t.ex. i sovrummet. tWin-lnB möjliggör programval som är helt 

oberoende av varandra.

skeW: för bästa möjliga mottagning i de yttre områdena av sydväst-

ra och sydöstra semesterregionerna är det ändamålsenligt att vrida 

lnB i respektive himmelsriktning. då utjämnas den polarisationsvinkel 

som uppstår genom jordytans krökning. Med skeW-tillbehör får du en 

bekväm räckviddsoptimering med helautomatisk inställning (lnB-jus-

tering).

höjd: bara ca 17 cm 
vikt ytterenhet: ca 11 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 3 kg

NYHET!

Oyster® 
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räckvidd för mottagning Oyster® 

rätten till tekniska ändringar förbehålls

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

ValBar manöVrering

hjärtat i Oyster®  utgörs av manöverenheten, featureBox. den räknar och reglerar. Med ten 

haaft®-appen kan du nu styra featureBox med den smarta telefonen eller surfplattan. alla 

viktiga funktioner finns med.

Oyster ®  vision (utan mottagare)

Basvarianten för kunder som redan har en mottagare resp. tv-apparat med integrerad mottag-

are. satellitenheten styrs med hjälp av den anslutna manöverenheten. 

Oyster®  Premium (inkl. tv-apparaten ”Oyster ® tv)

Premiumvarianten är avsedd för kunder som vill köpa en komplett anläggning. detta premi-

umsystem möjliggör att alla apparater kan styras med en enda fjärrkontroll, enkelt och utan 

problem. 

tack vare ten haaft®-appen kan du nu även styra featureBox i Vision- eller Premiumvarian-
ten med din smarta telefon eller surfplatta. grundläggande funktioner finns på plats.

”oyster® tV”

Oyster® 
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oyster®  - den nya generationen

sök inte. hitta!

Oyster®  vet alltid var satelliterna finns. därför behövs inga nervpåf-

restande sökningar åt alla håll. systemet riktas träffsäkert in mot sa-

telliterna.

grunden till detta tekniska försprång är sams-

pelet mellan tre komponenter: gPs, 3d-kom-

pass och lutningssensor. gPs:en fastställer 

platsen, 3d-kompassen känner av mot vilket 

väderstreck fordonet är vänt (och därmed an-

tennen), lutningssensorn identifierar en ev. lut-

ning hos fordonet och kompenserar den exakt 

på antennen.

särskilt fordonslutningen underskattas ofta. några få grader kan störa 

mottagningen avsevärt, mycket mer än t.ex. höjdskillnaden mellan for-

donsposition på ett berg och i dalen. 

en kabel är en kabel

när vi talar om ”en-kabel-lösningen”, menar vi faktiskt just det. vi 

använder en speciell koaxialkabel som ansvarar för manöversystemet, 

strömförsörjningen och ytterenhetens signalöverföring. det behövs in-

gen mer kabel för strömförsörjningen. så blir monteringen en ”mini-

malt invasiv åtgärd”. en enda litet hål räcker.

naturligtvis behövs det ytterligare en koaxialkabel för tWin-versionen.

Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt

revolvertekniken är beprövad i tiotusentals Oyster®-anläggningar. för 

Oyster®  har vi förfinat den, men principen förblir densamma: Bara 

antennhuvudet vrider sig, medan antennkroppen är fixerad. det bety-

der att mindre vikt måste förflyttas. det minskar strömförbrukningen 

och den mekaniska belastningen och sparar plats. 

dessutom ligger vridpunkten högre. även vid snö kan Oyster®   

vridas.

Oyster® 
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förberedd för ändringar

det är så irriterande när plötsligt de tekniska egenskaperna för satel-

litsignalen ändras, du är på semester någonstans i europa och plötsligt 

fungerar ingenting längre. då krävs ofta en uppdatering. det program-

merar våra tekniker visserligen mycket snabbt, men det måste ju också 

komma fram till din satellitantenn. 

Uppdateringar får din Oyster®  online via den smarta telefonen (eller 

via UsB-minnet). det är allt annat än bara en liten extrafiness.

Uppdateringen kommer direkt till din mobil och kan läggas in i syste-

met därifrån. för din Oyster®  kan du ladda ned en kostnadsfri app, 

som förutom uppdateringsfunktionen även ger en rad andra möjlighe-

ter. vi informerar dig direkt när vi konstaterar en ändring i satellite-

genskaperna. då vet du var orsaken till felet ligger och får snabbt en 

lämplig uppdatering.

din mobil är kopplad till Oyster® -styrsystemet via appen. Om nå-

got fel skulle inträffa, kan det i de flesta fall fastställas 

med ten haaft®-appen. dessa data kan sedan skickas till 

kundtjänst.

glappkontakter har ingen chans.

ytterenheten på Oyster®  väger 11 kg. det är nästan häpnadsväckande 

att stabiliteten blivit större trots viktreduktionen. Och det är stabilite-

ten som är avgörande, inte bara för den långa livslängden hos ”Oys-

ter®”, utan just för mottagning utan avbrott. tillverkare som sparar på 

fel ställe riskerar att antennsystemet blir instabilt och vindkänsligt. det 

ger bildstörningar som ett brev på posten.

stabiliteten hos Oyster®  är resultatet av uppfinningsrik ingenjörskonst 

och toppmoderna, högkvalitativa material, som även används inom mo-

torsporten. Parabolarmen är tillverkad i ett stycke och består av ultra-

lätt magnesium. det gör den ytterst stabil och vridstyv även vid mycket 

låg vikt.

även matningsarmen av glasfiberförstärkt plast får mycket hög vridsty-

vhet tack vare exakt beräknade invändiga stag. i klartext: den kan inte 

förvridas. dessutom erbjuder denna genomtänkta komponent plats för 

kabeldragning, lutningssensorn och kompassen. Om antennen utrustas 

med skeW (tillval), är även denna integrerad i matningsarmen och där-

med skyddad från väder och vind.

räckvidd för mottagning Oyster® 

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

Oyster® 
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oyster®  Premium – manöVerkoncePt

1.  du sätter på ”Oyster”® tv” med 

systemfjärrkontrollen.

installera den kostnadsfria ten haaft®-appen från  

app store (iOs) eller Play store (android) på din 

smarta telefon eller surfplatta.

Oyster® 
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2.  tv:n slås på och ansluter sig till 

featureBox.

3.  featureBox överför signalen och ser till 

att antennen körs ut.

4.   antennen hittar satelliten  

och överför signalen till tv- 

apparaten – klart!

gör uppdateringar 

direkt från appen 

eller via UsB ge-

nom featureBox.

Omfattande diagnosmöjligheter vid 

tekniska störningar. dessa visas på 

den smarta telefonen eller surfplat-

tan, t.ex. inaktuell programvara. anslutning via kabel

anslutning via W-lan

räckvidd för mottagning Oyster® 

featureBox

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

Oyster® 
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oyster® - mycket anVändarVänlig

Oyster® – vår klassiker! Med denna antenn kan du njuta av tv- och 

radiomottagning i många av europas semesterländer. räckvidd och 

briljant bildskärpa i kombination med digital satellitsökning möjliggör 

bästa möjliga mottagning av många välbekanta program. 

Oyster® har p.g.a. sin storlek en ovanligt bra mottagningskapacitet 

även vid dåligt väder, eftersom antennens storlek påverkar program-

mens antal och mottagningskvalitet. genom noggrann och exakt till-

verkning är belysningen av parabolytan garanterad i varje exemplar av 

Oyster®.

särskilda egenskaper

•	 tillverkad av högkvalitativa och robusta material

•	 solid, säker och väderbeständig konstruktion

•	 helautomatisk inriktning och satellitsökning

•	  leM-teknik: antennen söker i den senast inställda lutningsvinkeln 

(söktidsförkortning)

•	 revolverteknik

•	  automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste 

vara ansluten)

•	  automatiskt satellitbyte vid programbyte

•	 Parabolstorlek 65 och 85 cm finns att få

tillval

tWin-lnB: Bekvämt tillbehör för flera användare med två satellitans-

lutningar för en andra mottagare eller tv-apparat med integrerad mot-

tagare t.ex. i sovrummet. tWin-lnB möjliggör programval som är helt 

oberoende av varandra.

skeW: för bästa möjliga mottagning i de yttre områdena av sydväst-

ra och sydöstra semesterregionerna är det ändamålsenligt att vrida 

lnB i respektive himmelsriktning. då utjämnas den polarisationsvinkel 

som uppstår genom jordytans krökning. Med skeW-tillbehör får du en 

bekväm räckviddsoptimering med helautomatisk inställning (lnB-jus-

tering).

3 års garanti! höjd: ca 22 cm 
vikt ytterenhet: ca 12 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 3 kg

Oyster®
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räckvidd för mottagning Oyster® 85 räckvidd för mottagning Oyster® 65

ValBar manöVrering 

Oyster® vision (utan mottagare)

Basvarianten för kunder som redan har en mottagare resp. tv-apparat med integrerad  

mottagare. 

satellitenheten styrs med hjälp av den anslutna manöverenheten.

Oyster® hdtv (inkl. ”europe”-mottagare)

toppvarianten för kunder som vill ha en mycket användarvänlig hd-manövermottagare för 

mottagning av alla fria hd-kanaler. förutom 5 000 programplatser för tv och radio har mot-

tagaren bl.a. gränssnitt för hdMi-, UsB-, sd-, cinch- och hörlursuttag samt ett ci-gränssnitt. 

satellitenheten styrs med hjälp av medföljande fjärrkontroll.

Oyster® Premium (inkl. tv-apparaten ”Oyster® tv”)

Premiumvarianten är avsedd för kunder som vill köpa en komplett anläggning. detta premi-

umsystem möjliggör att alla apparater kan styras med en enda fjärrkontroll, enkelt och utan 

problem.

rätten till tekniska ändringar förbehålls

”oyster® tV”

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

Oyster®
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oyster® internet hdtV - internet och tV för resan

surfa och mejla – det spelar ingen roll var du befinner dig!

denna framgångsrika kombination av internet och tv-mottagning 

erbjuder mycket enkel manövrering med helautomatisk uppkoppling. 

Byte mellan tv och internet görs med en knapptryckning. anläggnin-

gen riktar sedan in sig mot antingen tv-satelliten (t.ex. astra 1) eller 

internet-satelliten (t.ex. astra 3). 

3 års garanti!

särskilda egenskaper

•	 tillverkad av högkvalitativa och robusta material

•	 solid, säker och väderbeständig konstruktion

•	 helautomatisk inriktning och satellitsökning

•	  leM-teknik: antennen söker i den senast inställda lutningsvinkeln 

(söktidsförkortning)

•	 revolverteknik

•	  automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste 

vara ansluten)

•	  automatiskt satellitbyte

höjd: ca 23 cm 
vikt ytterenhet: ca 13 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 5,5 kg

Oyster® internet hdtv
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räckvidd för tv-mottagning Oyster® 85  

Räckvidden för Internet-uppkoppling hittar du på 

www.ten-haaft.com

tVåVägsteknik

en ren satellitlösning utan behov av en separat backkanal blir möjlig med tvåvägstekniken. 

tack vare maskinvara med sändningsfunktion kan man klara sig utan separat telefonförbin-

delse.

tillförlitliga internettjänster i hela europa och individuella avtalsperioder erbjuds av respektive 

leverantör.

Priser och avtalsparter hittar du på:

www.ten-haaft.com

leveransen av  Oyster® internet hdtv omfattar

•	 ytterenhet med parabol och skeW-funktion

•	 hdtv-mottagare ”europa” 

•	 Modem

•	 anslutningskablar

•	 fästplatta

rätten till tekniska ändringar förbehålls

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

Oyster® internet hdtv
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cytrac®dX - Patenterad räckViddsgigant

hjärtat i cytrac® dX består av 1 016 kopplade enskilda antenner, som är 

anordnade i ett sexkantsmönster. signalmottagningen sker med hjälp av 

toppmoderna matematiska räknemetoder och ger en enorm räckvidd för 

mottagning. resultat blir en avsevärd förbättring av räckvidden med flera 

hundra kilometer i jämförelse med en lika stor platt antenn. dessutom 

ger denna patenterade antennteknik en helt ny signalrenhet, som ger en 

tydligt märkbar förbättring av hd-program. 

Med alla dessa finesser har cytrac® dX ändå en höjd på bara 14 cm 

och passar genom sin lätta och kompakta konstruktion på nästan varje 

fordonstak. den robusta ytterenheten av pressgjuten aluminium vrider 

sig på ett platsbesparande sätt bara i öppnat läge. genom en speciell 

mekanisk förstärkning trotsar den starka vindbyar. antennen tål även 

hagel utan att ta skada tack vare den mycket väderbeständiga plasten. 

någon hagelskyddskåpa behövs alltså inte.

särskilda egenskaper

•	 liten och kompakt för platsbesparande montering på fordonstaket

•	 tillverkad av högkvalitativa och robusta material

•	 solid, säker och väderbeständig konstruktion

•	 helautomatisk inriktning och satellitsökning

•	  leM-teknik: antennen söker i den senast inställda lutningsvinkeln 

(söktidsförkortning)

•	  automatiskt satellitbyte vid programbyte

•	  automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste 

vara ansluten)

•	 Patenterad antennteknik (patent nr: eP 2359434)

•	  vid manuell skeW för bästa möjliga mottagning i de yttre områdena 

av sydvästra och sydöstra semesterregionerna är det ändamålsenligt 

att vrida lnB manuellt i respektive himmelsriktning. då utjämnas 

den polarisationsvinkel som uppstår genom jordytans krökning.

tillval

tWin-lnB: Bekvämt tillbehör för flera användare med två satellitans-

lutningar för en andra mottagare eller tv-apparat med integrerad mot-

tagare t.ex. i sovrummet. tWin-lnB möjliggör programval som är helt 

oberoende av varandra.

3 års garanti! höjd: ca 14 cm 
vikt ytterenhet: ca 16 kg 
Monteringsmaterial + tillbehör: ca 2 kg

cytrac®
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räckvidd för mottagning cytrac® dXPatent nr: eP 2359434

rätten till tekniska ändringar förbehålls

”oyster® tV”

ValBar manöVrering

cytrac® dX vision (utan mottagare)

Basvarianten för kunder som redan har en mottagare resp. tv-apparat med integrerad  

mottagare. 

satellitenheten styrs med hjälp av den anslutna manöverenheten.

cytrac® dX hdtv (inkl. ”europe”-mottagare)

toppvarianten för kunder som vill ha en mycket användarvänlig hd-manövermottagare för 

mottagning av alla fria hd-kanaler. förutom 5 000 programplatser för tv och radio har mot-

tagaren bl.a. gränssnitt för hdMi-, UsB-, sd-, cinch- och hörlursuttag samt ett ci-gränssnitt. 

satellitenheten styrs med hjälp av medföljande fjärrkontroll.

cytrac® dX Premium (inkl. ”Oyster® tv” tv-apparat)

Premiumvarianten är avsedd för kunder som vill köpa en komplett anläggning. detta premi-

umsystem möjliggör att alla apparater kan styras med en enda fjärrkontroll, enkelt och utan 

problem.

 astra 4 nordic Beam   thOr nordic Beam 
 thOr europe Beam 

cytrac®



20

”oyster® tV” med systemfjärrkontroll

den perfekta kopplingen mellan satellitantenn och tv-apparat

vi strävar efter att erbjuda våra kunder produkter som uppfyller mycket 

höga kvalitetskrav och dessutom är intuitiva och användarvänliga. 

den senaste funktionen i våra premiumsatellitenheter är den smar-

taste! systemfjärrkontrollen styr både tv-apparaten ”Oyster® tv” och 

satellitantennen.

en knapptryckning räcker för att fälla ut satellitantennen helt automa-

tiskt, söka önskad satellit och efter några få sekunder visa det önskade 

programmet på bildskärmen i bästa hd-kvalitet.

självklart kan du lyssna på hemlandets radiosändare i bästa kvalitet 

även utomlands.

led-apparaterna imponerar med oslagbar bildskärpa och klara lysande 

färger.

stor kontrast garanterar en perfekt bildkvalitet även i husbilen, skåp-

bilen och husvagnen.

via de befintliga UsB-anslutningarna kan du spela in tv-sändningar på 

ett externt minne och titta på dem senare. 

särskilda egenskaper

•	 exklusiv apparat i mycket platt utförande

•	  led-tv: fascinerande bilder i högupplöst kvalitet  

•	  anslutningsmöjlighet via UsB 2.0 och hdMi

•	  Universell montering genom vesa standardfäste

•	  systemfjärrkontroll: endast ”en” fjärrkontroll för satellitenheterna 

(Oyster®  Premium, Oyster® Premium, cytrac® dX Premium, carO®+ 

Premium) och tv-apparaten ”Oyster® tv”

•	  ePg elektronisk programtidning och timerprogrammering

•	 Modulhållare ci/ci+

•	 nätbrytare på/av  

finns i följande storlekar

•	 19” (47 cm), 21,5” (55 cm), 24” (61 cm), 32” (81 cm)

”oyster® tV”

3 års garanti!

”Oyster® tv”
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”oyster® tV” med systemfjärrkontroll

1.  du sätter på ”Oyster”® tv” med 

systemfjärrkontrollen.

2.  tv-apparaten slås på och ser till 

att antennen körs ut.

3.   antennen hittar satelliten  

och överför signalen till tv-appa-

raten – klart!

”Oyster® tv”
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satellitPositioner 

rätten till tekniska ändringar förbehålls

alla tv-satelliter finns på en egen, fast position på 36 000 km höjd rakt 

upp från ekvatorn, med geostationär placering.

gradangivelsen är den geografiska längdgrad över vilken satelliterna 

står. från europa kan över 35 olika satellitpositioner nås.

följande satelliter presenteras i vårt exempel (från vänster till höger):

•	 eutelsat (5,0° väst, över atlanten)

•	 thor (1,0° väst, över atlanten) 

•	 astra 4 (4,8° väst, över atlanten)

•	  hotbird (13,0° öst, över kongo)

•	  astra 1 (19,2° öst, över Zaire)

•	 astra 3 (23,5° öst, över Zaire)

satelliter
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ten haaft tv-apparater ”Oyster® tv” - 19” ”Oyster® tv” - 21,5” ”Oyster® tv” - 24” ”Oyster® tv” - 32”
typ l188trs l218trs l248trs l327trs

eU-energiklass B B B B

Bildskärmens storlek 19”/47 cm 21,5”/55 cm 24”/61 cm 32”/81 cm

effektförbrukning vid drift 23 W max. 26 W max. 35 W max. 31,5 W max.

årlig energiförbrukning i kWh/år* 34 kWh/år 37 kWh/år 51 kWh/år 46 kWh/år

effektförbrukning standby/avstängd < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

Upplösning (pixel) hd ready 1366 x 768 full hd 1920 x 1080 full hd 1920 x 1080 hd ready 1366 x 768

synvinkel h/v/tidsfördröjning 170°/160°/5 ms 170°/160°/5 ms                       170°/160°/5 ms                      178°/178°/8 ms                     

tuner
dvB-s, dvB-s2, dvB-t**, 
dvB-t2 hd/h.265**

dvB-s, dvB-s2, dvB-t**, 
dvB-t2 hd/h.265**

dvB-s, dvB-s2, dvB-t**, 
dvB-t2 hd/h.265**

dvB-s, dvB-s2, dvB-t**

högtalare musikeffekt 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω 2 x 4 W @ 4 Ω

Mått med fot (B x h x d) 
Mått utan fot (B x h x d)

43,7 x 28,9 x 11,1 cm/ 
43,7 x 26,1 x 4,6 cm

50,2 x 32,7 x 11,1 cm/ 
50,2 x 29,9 x 4,6 cm

56,3 x 35,8 x 11,1 cm/ 
56,3 x 33,0 x 4,6 cm

73,1 x 47,1 x 19,5/ 
73,1 x 43,1 x 6,1 cm

vikt med fot/vikt utan fot ~ 2,8 kg/~ 2,5 kg ~ 3,4 kg/~ 3,1 kg ~ 3,8 kg/~ 3,5 kg ~ 5,3/~ 4,7 kg

vesa-standard 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 300 x 200 mm

driftspänning (1 endast med nätadapter) 12 v dc / 24 v dc / 230 v ac1 12 v dc / 24 v dc / 230 v ac1 12 v dc / 24 v dc / 230 v ac1 12 v dc / 24 v dc / 230 v ac1

anslutningar
2 x hdMi Med hdcP Med hdcP Med hdcP Med hdcP

2 x UsB 2.0 video/audio/foto   video/audio/foto   video/audio/foto   video/audio/foto  

3 x cinchuttag (rca) analog audio/fBas in analog audio/fBas in analog audio/fBas in analog audio/fBas in

Jackuttag 3,5 mm stereo anslutning hörlurar                         anslutning hörlurar                         anslutning hörlurar                         anslutning hörlurar                        

digital audioutgång koaxial (rca) a a a a

nätbrytare på/av a a a a

ci/ci+ modulhållare a a a a

leveransen omfattar
tv-apparat med fot a a a a

systemfjärrkontroll a a a a

nätanslutningskabel 12 v/24 v (med kontakt 
för fordonets elnät)

a a a a

nätadapter 110 v... 240 v ac med jordad 
eUrO-kontakt

a a a a

tekniska data

ten haaft-mottagare hd-mottagare ”europe”
tuner dvB-s/dvB-s2 a

Bildformatsstöd 576p, 720p, 1080i eller 1080p

audio-avkodning MPeg2/dolby ac-3      

audio-lägen Mono/tvåkanalsljud, stereo, joint stereo

teletext a

Pvr-funktion - inspelning och uppspelning med hjälp av externa UsB-minnen UsB 2.0/fat32/max. 1 tB/max. 500 ma

ePg – elektronisk programtidning och timerprogrammering a

vikt - dimensioner (B x h x d) 1,2 kg - ca 27,2 x 6,3 x 15,5 cm

anslutningsspänning: 12-24 v dc in (arbetsområde 10,5 v … 30 v) 12 v - 24 v

standby-ström ~ 10 ma (0 ma i energisparläge)

strömbrytare a

anslutningar
hdMi-ingång – för anslutning av externa enheter, t.ex. dvd-spelare a

hdMi-utgång - för anslutning av lcd- eller led-tv-apparat. a

cinch - sd-video/audio l/r-utgång a

digital audio-utgång (koaxial) för anslutning av en extern förstärkare eller stereoanläg-
gning

a

UsB 2.0/plats för sdhc-minneskort/uttag för hörlurar a

Modulhållare ci

extern ir-mottagare a

*   energianvändning XyZ kWh/år beräknat utifrån fyra timmars användning av tv-apparaten per dag under 365 dagar. den dagliga energiförbrukningen beror på hur tv-apparaten an-
vänds.

** Markbunden antenn ingår inte i leveransen.
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tekniska data

Produktgrupp Oyster® Oyster® 65 / 85 Oyster® internet cytrac® dX

helautomatisk satellitenhet a a a a

Manuell satellitenhet - - - -

satellitenhet – internetenhet - - a -

Manuell/helautomatisk riktningsjustering
helautomatisk riktningsjustering a a a a

Manuell riktningsjustering möjlig möjlig möjlig möjlig

helautomatisk satellitsökning- och identifiering a a a a

automatiskt satellitbyte vid programbyte a a a a

dimensioner
Paraboldiameter/-dimensioner Ø 85 cm Ø 65/85 cm Ø 85 cm 56 cm x 56 cm

höjd ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 23 cm ~ 14 cm

vikt ytterenhet ~ 11 kg ~ 11 kg/~ 12 kg ~ 13 kg ~ 16 kg

vikt monteringsmaterial och tillbehör ~ 3 kg ~ 3 kg/~ 3 kg ~ 5,5 kg ~ 2 kg

lnB- och skeW-tillbehör
enkel lnB a a a a

tWin lnB tillval tillval - tillval

skeW elektromekanisk tillval tillval a -

tWin skeW elektromekanisk tillval tillval - -

skeW mekanisk a a - a

speciella egenskaper
Mycket stabil revolverteknik a a a -

drift möjlig under färd - - - -

automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste vara ansluten) a a a a

vridaxel spärrad vid indragen antenn a a a a

vattenavvisande, hagelbeständig konstruktion a a a a

Max. tillåten fordonshastighet ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h

strömförsörjning variant     

anslutningsspänning (fordonsspänning)                     

vision 1) 12 v/24 v 12 v/24 v - 12 v/24 v

hdtv 2) 12 v/24 v 12 v/24 v 12 v/24 v 12 v/24 v

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 12 v/24 v 12 v/24 v - 12 v/24 v

strömförbrukning max. vid satellitsökning

vision 1) 7 a 7 a - 7 a

hdtv 2) 7 a 7 a 8 a 7 a

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 10 a 10 a - 10 a

strömförbrukning (mottagningsdrift)             

vision 1) 15 ma 15 ma - 15 ma

hdtv 2) 800 ma 800 ma 3 a (internetdrift) 800 ma (tv-drift, modem av) 800 ma

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W - max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W

standby-strömförbrukning vid 12 v fordonskrets normal/
energibesparande (direktanslutning)

vision 1) 15 ma 15 ma - 15 ma

hdtv 2) 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 0,5 W 0,5 W - 0,5 W

1) vid vision: utan tv/mottagare
2) vid hdtv: med hdtv-mottagare, utan tv
3) vid ”Oyster® tv”: med tv och antennstyrning



25rätten till tekniska ändringar förbehålls

tekniska data

Produktgrupp Oyster® Oyster® 65 / 85 Oyster® internet cytrac® dX

helautomatisk satellitenhet a a a a

Manuell satellitenhet - - - -

satellitenhet – internetenhet - - a -

Manuell/helautomatisk riktningsjustering
helautomatisk riktningsjustering a a a a

Manuell riktningsjustering möjlig möjlig möjlig möjlig

helautomatisk satellitsökning- och identifiering a a a a

automatiskt satellitbyte vid programbyte a a a a

dimensioner
Paraboldiameter/-dimensioner Ø 85 cm Ø 65/85 cm Ø 85 cm 56 cm x 56 cm

höjd ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 23 cm ~ 14 cm

vikt ytterenhet ~ 11 kg ~ 11 kg/~ 12 kg ~ 13 kg ~ 16 kg

vikt monteringsmaterial och tillbehör ~ 3 kg ~ 3 kg/~ 3 kg ~ 5,5 kg ~ 2 kg

lnB- och skeW-tillbehör
enkel lnB a a a a

tWin lnB tillval tillval - tillval

skeW elektromekanisk tillval tillval a -

tWin skeW elektromekanisk tillval tillval - -

skeW mekanisk a a - a

speciella egenskaper
Mycket stabil revolverteknik a a a -

drift möjlig under färd - - - -

automatisk indragning när fordonet startar (plintplats 15 måste vara ansluten) a a a a

vridaxel spärrad vid indragen antenn a a a a

vattenavvisande, hagelbeständig konstruktion a a a a

Max. tillåten fordonshastighet ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h

strömförsörjning variant     

anslutningsspänning (fordonsspänning)                     

vision 1) 12 v/24 v 12 v/24 v - 12 v/24 v

hdtv 2) 12 v/24 v 12 v/24 v 12 v/24 v 12 v/24 v

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 12 v/24 v 12 v/24 v - 12 v/24 v

strömförbrukning max. vid satellitsökning

vision 1) 7 a 7 a - 7 a

hdtv 2) 7 a 7 a 8 a 7 a

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 10 a 10 a - 10 a

strömförbrukning (mottagningsdrift)             

vision 1) 15 ma 15 ma - 15 ma

hdtv 2) 800 ma 800 ma 3 a (internetdrift) 800 ma (tv-drift, modem av) 800 ma

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W - max. 23 W/26 W/35 W/31,5 W

standby-strömförbrukning vid 12 v fordonskrets normal/
energibesparande (direktanslutning)

vision 1) 15 ma 15 ma - 15 ma

hdtv 2) 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma 10 ma/0 ma

tv 3) - 19”/21,5”/24”/32” 0,5 W 0,5 W - 0,5 W
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anteckningar
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anteckningar
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