
Innovative Mobile Technology

Den nya Cytrac DX® 
Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd

Nyhet!



Den nya Cytrac DX® 

Enkelantenner i bikaksstruktur

Särskilda egenskaper

• Senaste antennteknologin för ännu större 
   räckvidd
• En liten, kompakt antenn för platssparande 
   montering på fordonstaket
• Enkel, lätt och intuitiv att manövrera 
• Helautomatisk satellitsökning, hittar satelliter 
   på 30 till 60 sekunder
• LEM-teknik: Söktidsförkortning (antennen söker 
   i senast inställda lutningsvinkel)
• Fälls automatiskt ner vid fordonsstart
• Högkvalitativ tillverkning med robust 
   materialval
• En solid, säker konstruktion av PC-ASA-plast, 
   som även står emot hagel
• Uppställningsarm för extra förstyvning vid 
   stark vind

Sedan mer än 20 år har vi specialiserat oss på att 
utveckla parabolsystem. Nu presenterar vi vårt 
senaste mästerverk Cytrac DX®, som utvecklats 
speciellt för de krav som husbilsområdet ställer.

Cytrac DX® är endast 14 cm hög, mycket lätt och 
passar på nästan alla fordonstak på grund av den 
kompakta konstruktionen. Den robusta ytterenhe-
ten av formgjuten aluminium roterar platssparande 
endast i öppnat tillstånd. 

På begäran finns även parabolsystemet att få med 
TWIN-LNB. Det har två parabolanslutningar och 
kan därmed försörja två TV-apparater med olika 
program.

Höjd:     
Vikt: 
Spegelmått:

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



Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd

Hjärtat i Cytrac DX® är den innovativa antenntekno-
login, som ger en enorm mottagningsräckvidd. Den 
består av 1016 sammankopplade enkelantenner, 
som sitter i en bikaksstruktur.

Resultatet är en tydlig förbättring av räckvidden 
med flera hundra kilometer jämfört med en lika 
stor platt antenn.

Genom den särskilda mekaniska förstyvningen 
trotsar den starka vindbyar, hagel och lämnar inte 
efter sig några skador tack vare ytor av kraftfullt 
väderbeständig PC-ASA-plast. En hagelskyddskåpa 
behövs därför inte.

Cytrac DX® är enkel och lätt att manövrera och 
riktar upp sig helautomatiskt mot önskade 
satelliter.

Du behöver bara trycka på en knapp och du får det 
TV- eller radioprogram du vill ha.

Självklart har vi även tänkt på säkerheten. När du 
startar fordonet går antennen ner automatiskt.

3 års 
garanti!
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... den nya Cytrac DX® med innovativ antennteknologi 

ger än bättre mottagningsräckvidd! 

Särskild fördel för dig:

Jämfört med platta antenner av samma storlek är mottagnings-

räckvidden flera hundra kilometer större. Du kan alltså köra 

väsentligt längre och har fortfarande en ypperlig TV- och 

radiomottagning.

Cytrac DX® är den idealiska parabolantennen för Europa 

(se footprint) och kan monteras på nästan alla husbilar, 

skåpbilar eller husvagnar på grund av ett ringa utrymmesbehov.

Mottagningsräckvidden Cytrac DX®

Kompakt, Modern och med en Enorm mottagningsräckvidd...

Senaste mottagningsteknologi

Hjärtat i Cytrac DX® består av 1016 sammankopplade 
enkelantenner som sitter i en bikakestruktur. En strikt 
separerad strömledning mellan båda polarisationsnivåerna 
reducerar varje överhöring och ger en hittills överlägsen 
signalrenhet, som märks särskilt påtagligt på HD-programmen. 

Signalackumuleringen sker med hjälp av de senaste 
matematiska beräkningsmetoderna och ger därmed en enorm 
mottagningsräckvidd.



Basvariant, speciellt för kunder som endast behöver ett parabolsystem och redan har en 
egen mottagare eller en TV-apparat med inbyggd mottagare.

Toppvariant, detta system är speciellt framtaget för kunder som vill ha en inbyggd HD-mot-
tagare och som önskar ett enkelt handhavande för att mottaga alla fria och kodade HD kanaler 
från t.ex. Canal Digital. Mottagaren har 5.000 minnesplatser för radio- och TV-sändare och nu 
även anslutningar för HDMI-, USB-, RCA- och hörlurar.

Premiumvariant, speciellt för kunder som vill ha en komplett utrustning 
från en leverantör. Parabolsystem och TV-apparat går enkelt och problemfritt 
att manövrera med hjälp av en gemensam systemfjärrkontroll.

Cytrac DX® Vision (utan mottagare)

Cytrac DX® HDTV (inkl. mottagare Europe)

Cytrac DX® Premium (inkl. TV-apparat „Oyster® TV“) 
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Cytrac DX® Vision (utan mottagare)

Cytrac DX® HDTV (inkl. mottagare Europe)

• Mycket enkel manövrering
• Separat manöverenhet för att styra parabolsystemet
• Uppdatering av programvara via SD-kort

                                                                                  

• Enorm mottagningsräckvidd
• Manuell SKEW (därmed räckviddsoptimering)
• TWIN-modell: tillval

  
Mottagarens egenskaper:

• HD-mottagare (DVB-S, DVB-S2) för mottagning av 
   satellitprogram i högupplöst format (HDTV)
• PVR-funktion (Personal Video Recorder): inspelning och 
   återgivning via externt USB-minne
• SDHC-kortplats för visning av JPEG-bilder
• Digital radiomottagning i CD-kvalitet
• Uppdatering av programvara via USB-minne eller SD-kort
• Användarvänlig och flerspråkig bildskärmsmeny
• 5.000 programplatser (för TV och radio)
• EPG: elektronisk programtidskrift och timerprogrammering
• Visning och uppspelning av bild- och musikdata (t.ex. JPEG) 
   från externa minnesmedier via USB 2.0-gränssnitt
                                                 

Tekniska data + anslutningar:

• Digital HDMI-utgång för anslutning av en LCD-, LED- eller 
   plasma-TV-apparat
• USB 2.0
• CI-slot och SDHC-kortplats
• Hörlursanslutning med volymreglering
• Inbyggd antennstyrning
• Driftspänning 12 - 24 V DC In (arbetsområde: 11 V till 32 V)
• Strömförbrukning: stand-by 10 mA (0 mA i strömsparläge)
• Mått (B x H x D): 27,2 x 6,3 x 15,5 cm
• Vikt: 1,2 kg                                                            

 

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

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

Typ L187TRS L217TRS L247TRS

EU energieffektivitetsklass B B B

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

Effektförbrukning i användning max. 23 W max. 26 W max. 35 W

Årlig energiförbrukning i kWh / år* 34 kWh / år 37 kWh / år 51 kWh / år

Effektförbrukning stand-by / Av tillstånd < 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

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**

Mått med fot (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

Mått utan fot (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

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

VESA-standard för fäste  100 x 100 mm  100 x 100 mm  100 x 100 mm

Driftspänning 12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1endast med nätadapter
12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1endast med nätadapter
12 V DC / 24 V DC / 230 V AC1

1endast med nätadapter

Anslutningar

2 x HDMI / 2 x USB 2.0 a a a

3 x RCA-kontakt Analog audio / FBAS in Analog audio / FBAS in Analog audio / FBAS in

Stickkontaktuttag 3,5 mm stereo Hörlursanslutning Hörlursanslutning Hörlursanslutning

Digital audioutgång koaxial (RCA) a a a

Strömbrytare På / Av a a a

CI / CI+ - slot a a a

*Energiförbrukning XYZ kWh / år, baserat på fyra timmars användning per dag, 365 dagar om året. 
Den dagliga energiförbrukningen varierar beroende på hur tv;n utnyttjas.

**Terrest antenn ingår inte i leveransomfattningen.

Egenskaper för „Oyster® TV“:

• Exklusiv LED-TV i ultraplatt design
• En tv med fascinerande bildkvalité i högupplöst kvalitet
• Finns för Oyster® Premium, Cytrac DX® Premium och CARO+ 
   Premium (kombination av „Oyster® TV“ och parabolantenn)
• Skonsam för batterierna genom sin låga strömförbrukning 

 

• Universell inbyggnad med VESA-standardfäste 
• HD-tuner för DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
• EPG - inbyggd elektronisk programtidskrift och 
   timerprogrammering

®


