
Innovative Mobile Technology

Uusi Cytrac DX® 
Kompakti ja Moderni antenni, jolla on Valtava vastaanottoalue

Uutuus!



Uusi Cytrac DX® 

Kennomaisesti sijoitetut yksittäisantennit

Erityisominaisuudet

• Uusin antenniteknologia tarjoaa entistä 
   laajemman ulottuvuuden
• Pieni, kompakti antenni mahdollistaa tilaa 
   säästävän asennuksen ajoneuvon katolle
• Yksinkertainen, helppo ja intuitiivinen käyttö 
• Täysautomaattinen suuntaus ja satelliitin 
   haku 30 - 60 sekunnissa
• LEM-tekniikka: lyhentynyt hakuaika (antenni  
   hakee viimeksi asetetussa kallistuskulmassa)
• Sulkeutuu automaattisesti, kun ajoneuvo 
   käynnistetään
• Korkealaatuinen viimeistely ja kestävät 
   materiaalit
• Tukeva, varma rakenne PC/ASA-muovia, joka 
   on myös raesateen kestävä
• Kiinnitysvarsi lisätukena kovassa tuulessa

Olemme erikoistuneet satelliittilaitteistojen kehit-
tämiseen jo yli 20 vuoden ajan. Cytrac DX® on uusin 
mestarinäytteemme, joka on kehitetty vastaamaan 
erityisesti matkailuajoneuvokäyttäjien vaatimuksia.

Cytrac DX® on vain 14 cm korkea ja erittäin kevyt. 
Kompaktin rakenteensa ansiosta se sopii lähes 
jokaisen ajoneuvon katolle. Tukevatekoinen 
alumiinipainevaluinen ulkoyksikkö kääntyy tilaa 
säästävästi vain avattuna. 

Haluttaessa satelliittilaitteisto on saatavilla myös 
TWIN-LNB-varusteella. Siinä on kaksi 
satelliittiliitäntää, minkä ansiosta kahteen eri 
televisiovastaanottimeen voidaan samanaikaisesti 
välittää eri ohjelmia.

Korkeus:     
Paino: 
Peilin mitat:

n. 14 cm
n. 17 kg
n. 56 x 56 cm



Kompakti ja Moderni antenni, jolla on Valtava vastaanottoalue

Kolmen 
vuoden 
takuu!

Cytrac DX® -laitteiston ytimenä on innovatiivinen 
antenniteknologia, jonka ansiosta antennin 
kantama on valtava. Se koostuu 1016 yksittäisestä 
antennista, jotka on kytketty kennomaisesti yhteen.

Näin antennin kantama on useita satoja kilometre-
jä laajempi kuin samankokoisella tasoantennilla.

Antenni on mekaanisesti vahvistettu kestämään 
kovimpiakin tuulenpuuskia. Sen pinta on erityisen 
säänkestävää PC-ASA -muovia, jonka ansiosta se 
kestää jopa raesateet. Erillinen raesuoja ei siten ole 
tarpeen.

Cytrac DX® -antennin käyttö on helppoa ja 
intuitiivista, koska se suuntaa itsensä täysauto-
maattisesti halutun satelliitin mukaisesti.

Haluamasi televisio- tai radio-ohjelman 
vastaanotto onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Olemme luonnollisesti huolehtineet myös 
turvallisuudesta. Kun käynnistät ajoneuvon,
antenni sulkeutuu automaattisesti.
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... uusi Cytrac DX® ja sen innovatiivinen antenniteknolo-

gia laajentavat kantamaa entisestäänkin! 

Erityisedut:

Kantama on useita satoja kilometrejä laajempi kuin saman-

kokoisilla tasoantenneilla. Näin ollen voit ajaa huomattavasti 

kauemmas televisio- ja radio-ohjelmien vastaanottolaadun 

pysyessä ensiluokkaisena.

Cytrac DX® on ihanteellinen satelliittiantenni Euroopan alueella 

(ks. peittoalue), ja se voidaan vähäisen tilantarpeensa ansiosta 

asentaa lähes jokaisen matkailuauton tai -vaunun sekä 

retkeily- tai pakettiauton katolle.

Peittoalue Cytrac DX®

Kompakti ja Moderni antenni, jolla on Valtava vastaanottoalue...

Uusinta vastaanottoteknologiaa

Cytrac DX® -laitteiston ydin koostuu 1016 kennomaisesti 
toisiinsa kytketystä yksittäisestä antennista. Virransyöttö 
kahdelle polarisaatiotasolle on tarkkaan erotettu toisistaan, 
joka vaimentaa tehokkaasti läpikuulumista. Sen ansiosta 
myös signaalin puhtaus on täysin uudella tasolla, mistä on 
etua erityisesti HD-lähetysten yhteydessä. 

Signaalien koostaminen tehdään uusimpien laskentamenetel-
mien perusteella, minkä ansiosta laitteiston kantama on 
valtava. 



Perusmalli, erityisesti asiakkaille, jotka tarvitsevat ainoastaan satelliittilaitteiston ja joilla 
jo on oma vastaanotin tai televisio, jossa on integroitu vastaanotin.

Huippumalli, suunniteltu asiakkaille, joille helppokäyttöisyys, integroitu 
teräväpiirtovastaanotin ja täysi toiminnallisuus ovat merkittäviä asioita. Kaikki suomenkieliset 
kanavat lähetetään teräväpiirtona (HD, MPEG 4) ja salataan Canal Digitalin toimesta. 
5 000 radio- ja televisiokanavan muistipaikan ohella vastaanottimessa on myös HDMI-, USB-, 
cinch- ja kuulokeliitännät. Vastaanottimessa on CI-korttipaikka.

Premium-malli, erityisesti asiakkaille, jotka haluavat koko varustuksen 
samalta toimittajalta. Satelliittilaitteistoa ja televisiota voidaan käyttää 
helposti ja ongelmattomasti yhdellä kaukosäätimellä.

Cytrac DX® Vision (ilman vastaanotinta)

Cytrac DX® HDTV (sis. vastaanottimen Europe)

Cytrac DX® Premium (sis. televisiovastaanottimen „Oyster® TV“) 
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Antenni (kattoyksikkö)

Ominaisuudet

• Erittäin laaja kantama
• Manuaalinen SKEW (optimoi kantaman)

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

Maahantuoja:

Oy Kaha Ab Ansatie 2 A
01740  Vantaa Puh 09-615 6800

www.kaha.fi

www.autoluettelo.fi

caravan@kaha.fi

Cytrac DX® Vision (ilman vastaanotinta)

Cytrac DX® HDTV (sis. vastaanottimen Europe)

• Erittäin helppokäyttöinen
• Erillinen käyttöpaneeli satelliittilaitteiston ohjaukseen
• Ohjelmistopäivitys SD-kortin kautta

„Oyster® TV“:n ominaisuudet:

• Huippulaite, jossa ultralitteä muotoilu
• LED-TV, joka tuottaa häkellyttävän tarkkoja teräväpiirtokuvia
• Saatavissa malleihin Oyster® Premium, 
   Cytrac DX® Premium ja CARO+ Premium („Oyster® TV“:n 
   ja satelliittiantennin yhdistelmä)
• Akkua säästävä pienen virrankulutuksen ansiosta 

 

• Laajat asennusmahdollisuudet vakiomallisen 
   VESA-kiinnikkeen ansiosta 
• HD-viritin standardeille DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
• EPG: integroitu elektroninen ohjelmaopas ja 
   ajastinohjelmointi

  
Vastaanottimen ominaisuudet:

• HD-vastaanotin (DVB-S, DVB-S2) teräväpiirtoisten
   satelliittilähetysten (HDTV) ja vakiolähetysten (SD) vastaanottoon
• PVR-toiminto (Personal Video Recorder): tallennus ja t
   oisto ulkoisen USB-tietovälineen kautta
• SDHC-korttipaikka JPEG-kuvien näyttöä varten
• Digitaalinen radiovastaanotto CD-laatuisena
• Ohjelmistopäivitys USB-tikun tai SD-kortin kautta
• Käyttäjäystävällinen ja monikielinen kuvaruutuvalikko
• 5 000 kanavapaikkaa (TV ja radio)
• EPG: elektroninen ohjelmaopas ja ajastinohjelmointi
• Kuva- ja musiikkitiedostojen (esim. JPEG) toisto ulkoisilta 
   muistivälineiltä USB 2.0 -liitännän kautta
                                                 

Tekniset tiedot + liitännät:

• Digitaalinen HDMI-lähtö LCD-, LED- tai 
   plasmatelevision ytkemistä varten
• USB 2.0
• CI-paikka ja SDHC-korttipaikka
• Kuulokeliitäntä ja äänenvoimakkuuden säätö
• Integroitu antenninohjaus
• Käyttöjännite 12 - 24 VDC (toiminta-alue: 11-32 V)
• Virrankulutus: valmiustilassa 10 mA (0 mA virransäästötilassa)
• Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
• Paino: 1,2 kg                                    

 

Cytrac DX® Premium (sis. televisiovastaanottimen „Oyster® TV“)

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

Tyyppi L187TRS L217TRS L247TRS

EU energiatehokkuusluokka B B B

Kuvaruudun koko 19“ / 47 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm

Tehonkulutus käytössä max. 23 W max. 26 W max. 35 W

Vuotuinen energiankulutus kWh / vuosi* 34 kWh 37 kWh 51 kWh

Tehonkulutus valmiustilassa / off-tila < 0,5 Watt < 0,5 Watt < 0,5 Watt

Resoluutio (pikselit) HD Ready 1366 x 768 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080

Katselukulma h / v 170° / 160° 170° / 160° 170° / 160°

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

Mitat jalkoineen (leveys x korkeus x syvyys) 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

Mitat ilman jalkaa (leveys x korkeus x syvyys) 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

Paino jalkoineen / Paino ilman jalkaa ~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg ~ 3,4 kg / ~ 3,1 kg ~ 3.,8 kg / ~ 3,5 kg

Kiinnikettä koskeva VESA-standardi  100 x 100 mm  100 x 100 mm  100 x 100 mm

Käyttöjännite 12 VDC / 24 VDC / 230 VAC
(vain verkkoadapterilla)

12 VDC / 24 VDC / 230 VAC
(vain verkkoadapterilla)

12 VDC / 24 VDC / 230 VAC
(vain verkkoadapterilla)

Liitännät
2 x HDMI / 2 x USB 2.0 a a a

3 x cinch-liitäntä (RCA) Analoginen audioliitäntä / FBAS (CVBS) in Analoginen audioliitäntä / FBAS (CVBS) in Analoginen audioliitäntä / FBAS (CVBS) in

Jakkiliitin 3,5 mm stereo Kuulokeliitäntä Kuulokeliitäntä Kuulokeliitäntä

Digitaalinen audiolähtö, koaksiaali (RCA) a a a

Verkkokytkin päälle / pois a a a

CI / CI+ - moduulipaikka (vain DVB-S) a a a

*Energy consumption XYZ kWh per year on the basis of a daily four-hour operation of the television on 365 days.  
The daily energy consumption depends on the type of use of the TV. 

**Terrestrial antenna not included in supply.

®


