
Innovative Mobile Technology

Den Nye Cytrac DX® 
Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde

Nyt!



Den Nye Cytrac DX® 

Bikubeformede (Honeycomb) enkeltantenner

Specielle funktioner

• Den nyeste antenneteknologi til endnu 
   større rækkevidde
• En lille, kompakt antenne til pladsbesparende 
   montage på taget
• Enkelt, let og intuitiv betjening 
• Fuldautomatisk styring og satellitsøgning i 
   30 - 60 Sekunder
• LEM-Teknik: Søgetidsforkortelse 
   (Antennen søger den sidst brugte antennevinkel)
• Selvstændig indkøring ved start af køretøj
• Høj kvalitets materialer
• En solid, sikker konstruktion, som også er mod
   standsdygtigt overfor hagl (takket være 
   PC-ASA Plast)
• Konstruktionen er robust ved stærk vind

I mere end 20 år har vi specialiseret os i udvikling 
af satellitanlæg og præsenterer nu Cytrac DX® vores 
nyeste mesterværk, som er udviklet specielt til 
mobilmarkedet.

Hermed er Cytrac DX® bare 14 cm høj, ekstremt 
let og passer med sin byggehøjde til stort set alle 
mobile køretøjer. Den robuste yderenhed af alumi-
niumsstøbning drejer af pladshensyn, kun i åbnet 
tilstand. 

Efter ønske fås anlægget også med TWIN-LNB. 
Dette forsyner med to kabler, og hermed kan man 
med to fjernsyn se hvert sit program.

Højde:     
Vægt: 
Parabolmål:

ca. 14 cm
ca. 17 kg
ca. 56 x 56 cm



Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde

3 års 
garanti!

Hjertet af Cytrac DX® er den innovative antennete-
knologi, som sørger for en gigantisk rækkevidde, 
består af 1016 sammenkoblede enkeltantenner, 
som er sammenkoblet som en bikage.

Oplevelsen vil være en tydelig forbedring på flere 
hundrede kilometer i forhold til en tilsvarende 
fladantenne.

Gennem en speciel mekanisk afstivning som trodser 
kraftige vindstød og hagl, takket være en overflade 
af et ekstremt vejrbestandigt „PC-ASA“ plastmate-
riale er antennen sikret mod skader. Hermed er det 
heller ikke nødvendigt med en „Hagl-beskyttelses-
kappe“.

Cytrac DX® er enkelt og intuitiv at betjene og den 
retter sig automatisk ind på den ønskede satellit.

„Bare tryk på en knap“ og straks kører parabolen 
ud, søger den ønskede satellit og efter få sekunder 
fremkommer det ønskede program i den bedste 
HD-kvalitet.

Naturligvis har vi også tænkt på sikkerheden. Så 
snart man starter køretøjet, kører antennen 
automatisk ind.



... den nye Cytrac DX® med innovativ 

antenne-teknologi sørger for endnu større rækkevidde! 

Deres særlige fordele:

I sammenligning med fladantenner af samme størrelse kan man 

køre yderligere flere hundrede kilometer og stadig have perfekt 

TV- og Radiomodtagelse.

Cytrac DX® er den ideale satellitantenne til Europa (se Footprint) 

og kan på grund af det ringe pladskrav monteres på alle typer 

autocampere og campingvogne.

Kompakt, Moderne & en Gigantisk modtagerækkevidde...

Den nyeste modtageteknologi

Hjertet af Cytrac DX® består af 1016 sammenkoblede enkeltan-
tenner, som er sammenkoblet som en bikage. En strengt adskilt 
strømstyring mellem begge polarisationer reducerer enhver 
krydspolarisation og sørger for en hidtil ukendt signalrenhed, 
som især er et krav ved HD-programmer. 

Signalakkumulationen kommer ved anvendelse af de mest 
moderne matematiske regnemetoder og sørger hermed for en 
gigantisk Modtagerækkevidde.

Enkelte kanaler kan eventuelt 

have dårligere rækkevidde.
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Footprint Cytrac DX®



Basis Varianten, specielt til kunder, som kun behøver et satellitanlæg og allerede har en 
egen receiver, eller et TV-apparat med integreret receiver.

Top Varianten, specielt til kunder, som ønsker en integreret HD styre-receiver med den 
enkleste Betjening og Luksusudstyring til modtagelse af alle HD-Kanaler som Canal Digital 
eller ViaSat. Udover 5.000 lagerpladser til radio- og fjernsyn indeholder receiveren også 
HDMI, USB, Cinch- og hovedtelefon-tilslutninger.

Premium Varianten, specielt til kunder, som ønsker en komplet løsning 
med det samme. Satellitanlægget og fjernsynet har en systemfjernbetjening, 
hvormed begge apparater enkelt og problemløst kan betjenes.

Cytrac DX® Vision (uden Receiver)

Cytrac DX® HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

Cytrac DX® Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fjernsyn) 
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Funktioner

Forbehold for tekniske ændringer

Cytrac DX® Vision (uden Receiver)

Cytrac DX® HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

• Enkleste betjening                                                                          
• Separat kontrolboks til styring af satellitanlægget                                                                                  
• Software-Update via SD-Kort

Vigtigste fordele „Oyster® TV“:

• High end apparat med ultrafladt design
• LED TV med fascinerende billeder i højopløselig kvalitet
• Kombination af „Oyster® TV“ og Cytrac DX®

• Batteribesparende via sit ringe strømforbrug 

 

• universel indbygning gennem VESA Standardbeslag
• HD Tuner til DVB-S / -S2 / -T / -T2
• EPG - integreret, elektronisk Programguide og timerprogrammering                                                                                                  

• gigantisk modtagerækkevidde
• Manuel SKEW (hermed rækkeviddeoptimering)
• TWIN udførelse: Optional

  
Funktioner Receiver:

• HD Receiver (DVB-S / DVB-S2) til modtagelse af 
   satellit-programmer i højopløselig format (HDTV)
• PVR-Funktion (Personal Video Recorder): Optagelse og 
   afspilning gennem et eksternt USB - stik
• SDHC Card Slot til fremvisning af JPEG-Billeder
• Digital radiomodtagelse i CD kvalitet
• Software-Update via USB Stik eller SD-Kort
• Betjeningsvenlig og flersproglig TV-menu
• 5.000 Programpladser (til TV og Radio)
• EPG: elektronisk programguide og timerprogrammering
• Fremvisning af Billed- og Musikdata (f.eks. JPEG) fra eksterne 
   datamedier via USB 2.0 grænseflade

Tekniske Data + tilslutninger:

• Digital HDMI udgang til tilslutning af et LCD, LED eller Plasma TV
• USB 2.0
• CI-Slot og SDHC Kort Slot
• Hovedtelefontilslutning med højttalerregulering
• Integreret antennestyring
• Forsyningsspænding 12 - 24 V DC In (Arbejdsfelt: 11 V .... 32 V)
• Standby 10 mA (0 mA i Strømspare-Modus)
• Mål (B x H x D): 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
• Vægt: 1,2 kg                                              

 

      

Cytrac DX® Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fjernsyn)

ten Haaft tv-apparater „Oyster® TV“ - 19“ „Oyster® TV“ - 21,5“ „Oyster® TV“ - 24“ 

Typen L187TRS L217TRS L247TRS

EU energieffektivitetsklasse B B B

Skærmstørrelse 19“ / 47 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm

Forbrug maks. i brug max. 23 W max. 26 W max. 35 W

Årligt energiforbrug i kWh / år* 34 kWh 37 kWh 51 kWh

Forbrug Standby / slukket tilstand < 0,5 W < 0,5 W < 0,5 W

Opløsning (Pixel)                                                             HD Ready 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080

Betragtningsvinkel H / V i grader 12V DC / 24V DC / 230V AC1

1(kun med strømforsyning)
12V DC / 24V DC / 230V AC1

1(kun med strømforsyning)
12V DC / 24V DC / 230V AC1

1(kun med strømforsyning)

Tuner DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2** DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2** DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2**

Mål med fod (B x H x D) 43,7 x 28,9 x 11,1 cm 50,2 x 32,7 x 11,1 cm 56,3 x 35,8 x 11,1 cm

Mål uden fod (B x H x D) 43,7 x 26,1 x 4,6 cm 50,2 x 29,9 x 4,6 cm 56,3 x 33,0 x 4,6 cm

Vægt med fod / Vægt uden fod ~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg ~ 3,4 kg / ~ 3,1 kg ~ 3,8 kg / ~ 3,5 kg

VESA Standard til holder     100 x 100 mm  100 x 100 mm  100 x 100 mm

Tilslutninger
2 x HDMI / 2 x USB 2.0 a a a

3 x Cinch-stik (RCA) analog Audio / FBAS in analog Audio / FBAS in analog Audio / FBAS in

Jackstik 3,5 mm Stereo Hovedtelefon-tilslutning                                                  Hovedtelefon-tilslutning                                                  Hovedtelefon-tilslutning                                                  

digital Audio udgang koaksial (RCA) a a a

Net afbryder Af / På a a a

CI / CI+ Modul a a a

**Terrestrisk antenne medfølger ikke.
*Energiforbrug XYZ KWh / År på grundlag af et dagligt gennemsnitligt forbrug på fire timer om dagen over 365 dage. Det daglige forbrug afhænger selvfølgelig af brugen.


