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I 30 år med udvikling og produktion i Tyskland.

UNDERVEJS I VERDEN MEN ALTID DERHJEMME TEN HAAFT – EN TYSK VIRKSOMHED MED STOR SUCCES

Ønsker du også at følge med i nyhederne hjemmefra, se din yndlingsse-

rie eller heppe på den lokale fodboldklub, så behøver du ikke give afkald 

på den hjemmevante komfort: Med et satellit- eller internetanlæg fra 

ten Haaft kan du sidde bekvemt i din campingvogn eller autocamper og 

høre radio, se fjernsyn eller endda surfe mobilt på nettet.

Vores fuldautomatiske satellitanlæg fungerer pålideligt, det endda i 

lang tid og de er utroligt nemme at betjene. Utallige optioner, som er 

helt tilpasset dine ønsker, gør modtagelsen undervejs nu endnu mere 

komfortabel.

Takket være materialer af høj kvalitet og anerkendte kvalitetskompo-

nenter samt en stabil konstruktion modstår vores anlæg UV-lys og alt 

slags vejrlig og er dermed perfekt egnede til brug udendørs.

ten Haaft står for bevidsthed om kvalitet, pålidelighed og Europa-dæk-

kende, faglig service. Vores virksomhed blev ”ISO 9001”-certificeret i 

2008. Dette er en uafhængig attest på vores kundeorientering og en 

fungerende kvalitetsstyring, som udbygges kontinuerligt.

I de sidste 30 år har vi bevist vores ekspertise med mange nye og videre 

udviklinger og er i dag en af de førende producenter af mobil satellit-

teknologi. En succeshistorie som vi er stolte af og som motiverer os til 

topydelser. 

Med udviklingen af den første Oyster® 1992, som stadig er den vel-

kendte klassiker blandt ten Haafts anlæg, lagde virksomheden grund-

stenen for succesen som førende producent i premium-klassen. Vigtige 

innovationer, som den såkaldte ”drejehovedteknik” på Oyster®, hvor 

det ikke er hele antennen, men kun hovedet, der drejer sig, eller de 

formodentligt laveste, flade antenner CARO®+ og Cytrac® DX med den 

patenterede antenneteknologi sørger for en stabil tv-modtagelse og 

imponerende dækningsområder. Selv i helt fjerne rejselande som Nord-

afrika eller Mellemøsten.

Bag ten Haafts innovationer er der et gennemgående konstruktions- 

og designkoncept, som er i perfekt balance med miljøet, hvilket gør din 

tur endnu mere behagelig. Selv temaet sikkerhed har en vigtig rolle: 

Ethvert af vores fuldautomatiske satellitanlæg er forbundet med køre-

tøjets elektriske system således, at anlægget automatisk kører ind, når 

tændingen drejes om. Kørsler på motorveje med en oprejst antenne, 

der svinger i vinden, hører endegyldigt til fortiden.

Start modtagelsen – du bliver hele tiden begejstret af vores produkter!

Men også inden for temaet internet er der en ny udvikling uden 

lige: Med systemet Oyster® Connect kan du nu i hele Europa opbygge 

dit eget ”mobile hjemmenetværk” og dermed være forbundet med hele 

verden*. 

Hertil findes den nye WLAN kompatible Oyster® Smart tv- 

serie, som forener et normalt fjernsyn med en computer til en enhed. 

Takket være denne første klasses teknologi henter du internettet ind på 

skærmen med et tryk på en knap.

*Der skal bruges et SIM-kort til LTE brug. Dette følger ikke med ved leveringen. Omkostninger til forbin-
delser samt internetparametre (download/upload, int. roaming) afhænger af udbyderen. Kunden skal selv 
kontrollere dette.

TEN HAAFT

3 års 
garanti!
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DER ER TO BETJENINGS-MÅDER 

VISION

SATELLITTER

Vision-varianten er egnet til kunder, der allerede har en receiver 

eller et tv-apparat med indbygget receiver. Satellitanlægget be-

tjenes med en tilsluttet betjeningsdel.

PREMIUM

APP

STYRING VIA APP

Ønsker du en komplet løsning, er premium-varianten det bedste 

valg. Dette førsteklasses system gør det muligt nemt og komfor-

tabelt at styre alle apparater med kun én fjernbetjening.

APP

Vision varianten og Premium varianten.

Alle mobile satellitanlæg fra ten Haaft kan betjenes helt enkelt med den 

tilhørende app. Alle funktioner er til rådighed, såsom ind- eller udkørsel 

af antennen eller antennestop lige som muligheden for at tilpasse man-

ge indstillinger med din smartphone, hente informationer eller udlæse 

mulige fejlmeldinger. 

En væsentlig fordel ved ten Haaft® appen er den automatiske update-

funktion til anlæggets software. Skal der foretages tekniske ændringer i 

systemerne, får du automatisk besked på din smartphone, og du kan så 

selv styre opdateringen til satellitanlæggets styreenhed via WLAN. Du 

kan altså se fjernsyn på turen uden forstyrrelser og afbrydelser.

To områder er særligt praktiske, ud over de mange andre menupunkter: 

Under ”Info” kan du udlæse vigtige data såsom køretøjets spænding 

ved anlæggets Feature Box eller Command Unit. Er denne ikke høj nok, 

fungerer anlægget ikke, og fejlkilden kan hurtigt identificeres.

Finder du ingen oplysninger her, ser du relevante informationer under 

menupunktet ”Fejlmeldinger” og kan så kontakte ten Haafts tekniske 

kundeservice med de udlæste data. Ved hjælp af fejlkoden finder den 

kompetente medarbejder som regel en løsning, så du igen hurtigt kan 

se dine yndlingsudsendelser.

Du er altid up-to-date med et satellitanlæg fra ten Haaft!
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PREMIUM STYREKONCEPT

Der tages forbehold for tekniske ændringer

1.  Tænd for Oyster® TV med 

systemfjernbetjeningen.

2.  Tv’et starter og kobler op på Feature-

Box/Command Unit.

3.  Styreboksen overfører signalet og sørger 

for, at antennen kører ud.

4.  Antennen finder satellitterne  

og overfører signalet til 

fjernsynet – færdig!

Installer den gratis ten Haaft® app via 

App Store (iOS) eller Play Store (Android) på 

din smartphone eller tablet.

Foretag opdaterin-

ger direkte fra ap-

pen eller med USB 

via FeatureBox/

Command Unit.
Omfattende diagnosemuligheder 

ved tekniske forstyrrelser. Disse 

vises på en smartphone eller tablet, 

hvis softwaren f.eks. ikke er aktuel. Forbindelse via kabel

Forbindelse via WLAN

SATELLITTER
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OYSTER®  – DEN NYE GENERATION

Ja, vi bliver endnu bedre

Med Oyster® V starter ten Haaft på et nyt kapitel inden for den mobile 

antenneteknologi: lavere vægt, mere kompakt konstruktion, tekniske 

forbedringer i forhold til den foregående model. Men hvad der ikke 

ændres på er den suveræne kvalitet. Overbevis dig selv og start mod-

tagelsen med Oyster® V!

Et stort skridt

Med bare 17 centimeter er Oyster® V-generationen utrolig kompakt: 

Antennen kan skubbes pladsbesparende sammen takket være feedar-

mens svungne udformning. Godt konstrueret er den lave højde også 

garanteret for Oyster® V med TWIN-LNB og SKEW.

Optioner

TWIN-LNB til individuelle indstillinger: Satellitanlæggene fås efter 

ønske også med TWIN-LNB. Denne har to satellitporte og kan dermed 

vise forskellige programmer på en ekstra receiver eller et tv-apparat 

(med indbygget receiver).

SKEW sørger for bedre dækning: For at opnå optimal modtagelse i 

randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er det hen-

sigtsmæssigt at dreje modtageren (Low Noise Block = LNB) mod det 

pågældende verdenshjørne. Der opstår en såkaldt polarisationsvinkel 

på grund af Jordens krumning, denne kaldes også SKEW-vinkel (fra 

engelsk skew: skæv, vindskæv). LNB skal justeres således, at signaler 

fra satellitter er i den helt rigtige vinkel i forhold til de monterede 

antenner for at udligne ”skævheden” og dermed sikre et komfortabelt 

dækningsområde. En lille elmotor justerer LNB helt automatisk i det 

ekstra SKEW-udstyr.

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Højde: kun ca. 17 cm 
Vægt ekstern enhed: ca. 11 kg 
Monteringsmateriale + tilbehør: ca. 3 kg

Dækningsområde Oyster® 

OYSTER®  – EGENSKABER

Se fjernsyn hjemmefra i alle fjerne lande

Europa, Nordafrika, Mellemøsten – parabolantennen med en diame-

ter på 85 centimeter sørger for det store dækningsområde til den nye 

Oyster® V. 

Særlige egenskaber

• Et-kabel teknik

• App betingelse

• Automatiske opdateringer via app

• GPS, 3D-kompas, hældningssensor til fuldautomatisk 
    justering og søgning efter satellitter

• 85 cm parabolantenne til høj dækning

• Forarbejdning af robuste materialer af høj kvalitet

• Solid, sikker og vejrstabil konstruktion

• Drejehovedteknik

• Automatisk satellitskift ved programskift

• Kører automatisk ind, når køretøjet starter  
    (klemme 15 skal være forbundet)

• 3 års producentgaranti og pålidelig service

Download nu!

3 års 
garanti!

SATELLITTER
  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam
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OYSTER®  – DEN NYE GENERATION

Søg ikke. Find!

Antennen ”ved” altid, hvor satellitterne er og indstiller sig målrettet. 

Dermed er lange og irriterende søgninger forbi. Hvad ligger bag dette 

tekniske forspring? Samspillet mellem GPS, 3D-kompas og hældnings-

sensor. 

Det globale positionsbestemmelsessystem (GPS) fastlægger køretøjets 

position. 3D-kompasset fastlægger retningen samt i hvilken retning 

antennen er drejet. Hældningssensoren angiver, om køretøjet eventu-

elt står lidt skævt. Hældningen på en parkeringsplads undervurderes 

gerne. Nogle få grader kan være nok til at forstyrre signalerne. Meget 

mere end højdeforskellen mellem køretøjets position på toppen af et 

bjerg i forhold til dalen. Derfor udligner sensoren antennens position 

efter behov helt nøjagtigt. 

Et kabel er et kabel

Endnu et godt argument for den innovative teknik: ”Et-kabel løsnin-

gen” hos ten Haaft kan forstås bogstaveligt. Styring, strømforsyning og 

signaloverførsel fra den eksterne enhed sker via bare et kabel på den 

nye Oyster® V. Og monteringen bliver legende let, en lille gennemgang 

i konstruktionen er nok. Bruges TWIN-optionen, skal der bruges et eks-

tra antennekabel (følger med TWIN anlægget).

Gennemtestet teknik til de højeste kvalitetskrav

Drejehovedteknikken fra ten Haaft har vist sig at være perfekt på flere 

tusinde Oyster®-anlæg: Det er kun antennens hoved, der drejer sig, sel-

ve antennens underdel sidder fast. Og der skal således bevæges mindre 

vægt. Dette reducerer strømforbruget og den mekaniske belastning, 

for ikke at tale om at der spares plads. Og antennen er også bevægelig, 

selvom der er sne på taget, da drejepunktet ligger højere. Denne teknik 

er blevet forbedret yderligere til den nye Oyster® V-generation.

Der tages forbehold for tekniske ændringer

Ingen chance for ustabile situationer!

Den eksterne Oyster® enhed vejer knap 11 kg. Det er faktisk forbløf-

fende, at stabiliteten er blevet bedre på trods af den lavere vægt. Og 

stabiliteten er afgørende. Ikke kun for den bogstavelige ”Oyster®-lang-

tidsholdbarhed”, men også for en modtagelse uden afbrydelser. Produ-

center, der sparer det forkerte sted, risikerer et ustabilt antennesystem, 

der påvirkes af vind. Og dermed også forstyrrelser i billederne.

Stabiliteten i Oyster® er resultatet af enestående ingeniørarbejde og 

moderne materialer af høj kvalitet, som også bruges til racerløb. Para-

bolarmen er fremstillet i ét stykke af helt let magnesium. Det gør den 

utrolig stabil og vridningsfast takket være den lave vægt.

Også feed-armen af glasfiberforstærket kunststof bliver meget vrid-

ningsstabil takket være de præcist udførte stivere inden i armen. Det 

vil sige: Den kan ikke fordrejes. Og den smarte komponent har plads til 

kablet og hældningssensoren samt kompasset. Udstyres antennen med 

SKEW (valgfrit), er denne også indbygget i feed-armen og er dermed 

beskyttet mod vind og vejr.

SATELLITTER
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Dækningsområde Oyster® 85

Dækningsområde Oyster® 65

OYSTER® – PERFEKT KOMFORT

Oyster® – vores klassiker! Du får glæde af fjernsyns- og radiomodta-

gelse i Europa, Nordafrika og Mellemøsten med denne antenne. Dæk-

ningsområdets styrke og billedets brillante skarphed gør det i kom-

bination med den digitale satellitsøgning muligt at modtage en lang 

række programmer hjemmefra på optimal vis selv på De Kanariske Øer 

eller i Grækenland.

Oyster® har en usædvanlig god modtagelsesevne i dårligt vejr pga. 

dens størrelse, for antennens størrelse har indflydelse på program-

mernes antal og modtagekvalitet. På grund af den tolerancefrie og 

helt nøjagtige produktion er der optimal sikkerhed for, at parabo-

lantennen i hver enkelt Oyster® bestråles optimalt. 

Optioner

TWIN-LNB til individuelle indstillinger: Satellitanlægget fås efter 

ønske også med TWIN-LNB-modtager. Denne har to satellitporte og 

kan dermed vise forskellige programmer på en ekstra receiver eller et 

tv-apparat (med indbygget receiver).

SKEW sørger for bedre dækning: For at opnå optimal modtagelse i 

randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er det hen-

sigtsmæssigt at dreje modtageren (Low Noise Block = LNB) mod det 

pågældende verdenshjørne. Der opstår en såkaldt polarisationsvinkel 

på grund af Jordens krumning, denne kaldes også SKEW-vinkel (fra 

engelsk skew: skæv, vindskæv). LNB skal justeres således, at signaler 

fra satellitter er i den helt rigtige vinkel i forhold til de monterede 

antenner for at udligne ”skævheden” og dermed sikre et komfortabelt 

dækningsområde. En lille elmotor justerer LNB helt automatisk i det 

ekstra SKEW-udstyr.

Højde: kun ca. 22 cm 
Vægt ekstern enhed: ca. 12 kg 
Monteringsmateriale + tilbehør: ca. 3 kg

Der tages forbehold for tekniske ændringer

OYSTER®  – EGENSKABER

Særlige egenskaber

• App betingelse

• Automatiske opdateringer via app

• 65 eller 85 cm parabolantenne til høj dækning

• Fuldautomatisk justering og søgning efter satellitter

• Forarbejdning af robuste materialer af høj kvalitet

• Solid, sikker og vejrstabil konstruktion

• Drejehovedteknik

• LEM-teknik: Antennen søger i den sidst indstillede 
    hældningsvinkel (forkorter søgetiden)

• Automatisk satellitskift ved programskift

• Kører automatisk ind, når køretøjet starter  
   (klemme 15 skal være forbundet)

• 3 års producentgaranti og pålidelig service

Download nu!

3 års 
garanti!

SATELLITTER
  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam

  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam
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Dækningsområde Cytrac® DX

Patentnr: EP 2359434

CYTRAC® DX – PATENTERET HØJ DÆKNING

Hjertet i Cytrac® DX er de 1.016 forbundne enkeltantenner, som er place-

ret parallelt. Signalakkumuleringen udføres ved hjælp af de nyeste ma-

tematiske beregningsmetoder og sikrer således et gigantisk dæknings-

område. Resultatet er en væsentlig forbedring af dækningsområdet på 

flere hundrede kilometer i forhold til en flad antenne i samme størrelse. 

Derudover sørger den patenterede antenneteknologi for en hidtil ukendt 

signalrenhed, der især gør sig positivt bemærket på billedkvaliteten i 

high definition-programmer (HD).

Alle disse finesser i Cytrac® DX er pakket ind i en højde på kun  

14 cm, og apparatets lette og kompakte konstruktion passer på stort 

set alle køretøjstage. Den robuste eksterne enhed af støbt aluminium 

beskytter den stærke teknologi inden i og drejer kun i åben tilstand for 

at spare plads. Den klarer selv kraftige vindstød takket være en særlig 

mekanisk afstivning.

Option

TWIN-LNB til individuelle indstillinger: Satellitanlæggene fås efter 

ønske også med TWIN-LNB-modtager. Denne har to satellitporte og 

kan dermed vise forskellige programmer på en ekstra receiver eller et 

tv-apparat (med indbygget receiver).

Manuel SKEW sørger for bedre dækning: For at opnå optimal mod-

tagelse i randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er 

det hensigtsmæssigt at dreje modtageren (Low Noise Block = LNB) mod 

det pågældende verdenshjørne. Der opstår en såkaldt polarisationsvin-

kel på grund af Jordens krumning, denne kaldes også SKEW-vinkel (fra 

engelsk skew: skæv, vindskæv). Parabolantennen (med indbygget LNB) 

skal justeres for at udligne dette således, at signaler fra satellitter er i 

den helt rigtige vinkel i forhold til de monterede antenner og dermed 

sikre en komfortabel dækning. Den manuelle Skew er en del af basis-

udstyret på enhver Cytrac® DX.

Højde: kun ca. 14 cm 
Vægt ekstern enhed: ca. 16 kg 
Monteringsmateriale + tilbehør: ca. 2 kg

Der tages forbehold for tekniske ændringer

CYTRAC® DX – EGENSKABER

Særlige egenskaber

• Et-kabel teknik

• App betingelse

• Automatiske opdateringer via app

• Patenteret modtageteknologi for utrolig høj dækning

• Pladsbesparende montering på næsten ethvert køretøjstag

• Utrolig lav højde

• Fuldautomatisk justering og søgning efter satellitter

• Forarbejdning af robuste materialer af høj kvalitet

• Solid, sikker og vejrstabil konstruktion

• LEM-teknik: Antennen søger i den sidst indstillede 
    hældningsvinkel (forkorter søgetiden)

• Automatisk satellitskift ved programskift

• Kører automatisk ind, når køretøjet starter  
   (klemme 15 skal være forbundet)

• 3 års producentgaranti og pålidelig service

Download nu!

3 års 
garanti!

SATELLITTER
  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam
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Dækningsområde CARO®+

CARO®+: LILLE, KOMPAKT OG FLAD  

Med bare 14 cm højde er den flade antenne CARO®+ fra ten Haaft 

utrolig kompakt og flad, men rummer alligevel inden i en moderne 

teknologi, der beskyttes af den robuste eksterne enhed.

Den er den passende løsning, når det gælder hver eneste centimeter.

Når man sammenligner vores CARO®+ med parabolantennens klassiske 

konstruktion, har den en væsentligt lavere vindmodstand på grund af 

den 54 x 54 cm store flade.

Den robuste konstruktion forstærkes af ekstra arme – 

CARO®+ står dermed også sikkert og stabil selv i hård vind.  

 

Og vi har selvfølgelig også tænkt på din sikkerhed: Når du starter dit 

køretøj (klemme 15 skal være forbundet), kører CARO®+ automatisk ind.

Manuel SKEW sørger for bedre dækning: For at opnå optimal mod-

tagelse i randområderne i de sydvestlige og sydøstlige ferieområder, er 

det hensigtsmæssigt at dreje modtageren (Low Noise Block = LNB) mod 

det pågældende verdenshjørne. Der opstår en såkaldt polarisationsvin-

kel på grund af Jordens krumning, denne kaldes også SKEW-vinkel (fra 

engelsk skew: skæv, vindskæv). Parabolantennen (med indbygget LNB) 

skal justeres for at udligne dette således, at signaler fra satellitter er i 

den helt rigtige vinkel i forhold til de monterede antenner og dermed 

sikre en komfortabel dækning. Den manuelle Skew er en del af basis-

udstyret på enhver CARO®+.

Højde: kun ca. 14 cm 
Vægt ekstern enhed: ca. 15 kg 
Monteringsmateriale + tilbehør: ca. 2 kg

Der tages forbehold for tekniske ændringer

CARO®+ – EGENSKABER

Særlige egenskaber

• Et-kabel teknik

• App betingelse

• Automatiske opdateringer via app

• Stor dækning

• Pladsbesparende montering på næsten ethvert køretøjstag

• Utrolig lav højde

• Fuldautomatisk justering og søgning efter satellitter

• Forarbejdning af robuste materialer af høj kvalitet

• Solid, sikker og vejrstabil konstruktion

• LEM-teknik: Antennen søger i den sidst indstillede 
    hældningsvinkel (forkorter søgetiden)

• Automatisk satellitskift ved programskift

• Kører automatisk ind, når køretøjet starter  
   (klemme 15 skal være forbundet)

• 3 års producentgaranti og pålidelig service

Download nu!

3 års 
garanti!

SATELLITTER
  THOR Nordic Beam   ASTRA 4 Nordic Beam
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OYSTER® TV

Der tages forbehold for tekniske ændringer

OYSTER® SMART TV

Oyster® Smart TV: fjernsyn og streaming i ét

Med den nye Oyster® Smart TV-serie får du teknik af premiumklassen. 

Funktioner fra et normalt fjernsyn og computeren forenes i ét apparat 

og giver dig hele verdens internet på skærmen. 

Oyster® Smart TV har alt med: integreret WLAN, streaming-tjenester, 

apps & co. Ligegyldigt, om du ønsker at besøger forskellige Camper 

Channels på YouTube eller søger informationer om det lokale vejr, så 

kan du bruge appsene til Oyster® Smart TV! Men også de store of-

fentlige sendestationers mediateker, som du har adgang til, giver dig 

mulighed for nemt at streame.

HbbTV og OTA medfølger som standard ved alle Oyster® Smart TV’er, 

ligesom WIDI/Miracast-funktionen  som du kan bruge til at spejle din 

mobile enheds skærmbilledeindhold til TV’et.

Og du får selvfølgelig også med apparaterne i Oyster® Smart TV serien 

en omfattende komfort takket være USB-porte, systemfjernbetjening 

samt en elektronisk programoversigt (EPG).

Fjernsynsapparaterne er udviklet til mobil brug og er egnet til 12 volt, 

24 volt eller 220 volt. En særlig strømforsyning beskytter mod spæn-

dingssving, hvilket kan forekomme, når campingvognen starter eller 

hvis batterierne er næsten afladede. Printkort klæbes ikke længere fast, 

men skrues fast, så apparaterne er robuste nok til brug på ture. 

De helt smalle Full HD-skærme har et overbevisende kompakt og mo-

derne design, et højopløsnings-display og flotte farver. Selv lyse omgivelser 

forringer ikke billedernes kvalitet takket være en høj kontrast. Billederne 

kan stadig ses fra siden takket være synsvinklen på op til 178 grader.

Både i campingvognen eller autocamperen – med Oyster® Smart TV 

kan du glæde dig til god underholdning!

Særlige egenskaber

• Highend apparat med helt fladt design

• Integreret WLAN

• DVB-S2 Tuner

• DVB-T2 tuner HD/H.265

• WIDI/Miracast

• OTA (Over-The-Air-Update - Software-opdatering via internettet)

•  LED TV: flotte billeder i kvalitet med høj opløsning  

•  Kan tilsluttes via USB og HDMI

•  Universel montering med VESA standard holder

•  Systemfjernbetjening: kun en fjernbetjening til satellitanlæg  

(Oyster®  Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ 

Premium) og fjernsynet Oyster® Smart TV

•  EPG, elektronisk programoversigt 

• ON-SCREEN batterimåler til forsyningsspænding

• Modulindgang CI/CI+

• Tænd/sluk kontakt   

Fås i de følgende størrelser

• 19“ (50 cm), 21,5“ (55 cm), 24“ (61 cm), 27“ (69 cm), 32“ (81 cm),   

    39“ (98 cm)

Fod ikke inkluderet i levering

3 års 
garanti!

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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OYSTER® TV

Der tages forbehold for tekniske ændringer

OYSTER® TV

Oyster® TV: fjernsyn i bedste (HD-) kvalitet

Flotte billeder, spændende design, nem betjening. Udstyret med helt 

moderne teknik opfylder tv-apparaterne de høje kvalitetskrav fra ten 

Haaft på enhver måde og giver kunderne den bedst mulige betjenings-

komfort.

De helt smalle Full HD-skærme har et overbevisende kompakt og mo-

derne design samt utroligt skarpe billeder og flotte farver. Den høje 

kontrast sikrer en lydefri billedkvalitet selv i lysere omgivelser.

Oyster® tv-apparater har en standard holder iht. VESA-normen, som 

gør det nemt at montere dem på ethvert værksted. Med den indbygge-

de CI/CI+ modulindgang kan du modtage fjernsynskanaler fra næsten 

alle lande i Europa (delvist med betaling). 

Fjernsynsapparaterne er udviklet til mobil brug og er egnet til 12 volt, 

24 volt eller 220 volt. En særlig strømforsyning beskytter mod spæn-

dingssving, hvilket kan forekomme, når campingvognen starter eller 

hvis batterierne er næsten afladede. Printkort klæbes ikke længere fast, 

men skrues fast, så apparaterne er robuste nok til brug på ture.

Fjernsynsapparat og satellitantenne – perfekt forbundet

Systemets fjernbetjening styrer både fjernsynsapparatet Oyster® 

TV og satellitantennen. Det er nok med et tryk på knappen, og an-

tenne kører helt automatisk ud, søger satellitterne og viser ef-

ter bare et par sekunder det ønskede program i bedste HD-kva-

litet på skærmen. Den elektroniske programoversigt (EPG) sørger 

for ønsket komfort til kanalvalget. Og du modtager selvfølgelig også de 

lokale radiostationer i optimal kvalitet med Oyster® TV.

Både i campingvognen eller autocamperen – med Oyster® TV kan du 

glæde dig til god underholdning!

Særlige egenskaber

• Highend apparat med helt fladt design

• DVB-S2 Tuner

• DVB-T2 Tuner HD/H.265

•  LED tv: flotte billeder i kvalitet med høj opløsning  

•  Kan tilsluttes via USB og HDMI

•  Universel montering med VESA standard holder

•  Systemfjernbetjening: kun en fjernbetjening til dit satellitanlæg (Oy-

ster®  Premium, Oyster® Premium, Cytrac® DX Premium, CARO®+ 

Premium) og fjernsyn Oyster® TV

•  EPG, elektronisk programoversigt

• ON-SCREEN batterimåler til forsyningsspænding

• Modulindgang CI/CI+

• Tænd/sluk kontakt   

Fås i de følgende størrelser

• 19,5” (50 cm), 21,5” (55 cm), 24” (61 cm), 27” (69 cm), 32” (81 cm)

OYSTER® TV

Fod ikke inkluderet i levering

3 års 
garanti!

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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CONNECT
Stabil internetforbindelse? 

Uanset om smartphone, tablet, en bærbar pc eller Smart TV – når man 

er logget ind i det private netværk, forbliver alle enheder forbundet 

med internettet og der er intet i vejen for en sikker, hurtig tur på in-

ternettet. 

Men på ture med campingvogne bliver man dog ofte nødt til at klare 

sig med mindre: Ustabil modtagelse eller overbelastede WLAN/LTE-

net på campingpladser er ingen sjældenhed. Firmaet ten Haaft har nu 

løsningen for rejsende som netop på turen er afhængige af en stabil 

modtagelse til arbejdet eller som ikke ønsker at give afkald på et fun-

gerende internet i ferien. 

Mobilt internet lige som derhjemme, nu også undervejs 

De tyske ingeniører fra fabrikanten af mobil satellitteknologi i Ba-

den-Württemberg har udviklet et særligt antennesystem med Oyster® 

Connect, der opfylder selv højere krav: Det mobile hotspot giver et 

stabilt signal, endda undervejs. 

Og du kan så helt afslappet bruge internettet i autocamperen, cam-

pingbussen eller campingvognen og samtidigt nyde godt af alle forde-

lene ved et ”mobilt privat netværk”.

Forbindelsen forbliver opretholdt uanset placeringen, og uanset fra 

hvilket net det eksterne signal kommer fra. De registrerede enheder 

forbinder sig helt automatisk via dit eget hotspot. 

Helt i top – Oyster® Connect

En af de vigtigste fordele ved dette særlige antennesystem med den 

direkte HF-tekniske tilslutning til sender- og modtagermodulerne er, at 

monteringsstedet for din eksterne enhed er oven på køretøjets tag og 

dermed har den bedste sender- og modtagerkvalitet.

Oyster® Connect fungerer bedre end den normale smartphonemodta-

gelse samt andre produkter på markedet, da signalerne ikke længere 

dæmpes af køretøjets udformning (energirigtige ruder/metalkarosseri) 

og antennekablets længde.

OYSTER® CONNECT SYSTEMET:  
KOMFORTABELT PÅ TUR I DET „MOBILE PRIVATE NETVÆRK“

LTE

Oyster® Connect – ekstern enhed3 års 
garanti!

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

C

C A

C

B

→

Oyster® Connect EUROPE Dækningsområde

Dækningsområde 
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CONNECT
Oyster® Connect – ekstern enhed

Highlightet er, at der er monteret både et LTE- og et Dual Band WLAN 

modul i den eksterne enhed. 

Hvert modul har et direkte forbundet antennesystem, der er særligt 

tilpasset denne anvendelse og som sørger for en større dækning. Over-

belastes et LTE-net pga. for mange brugere, oprettes der ikke kun en 

forbindelse med den næste antennemast men også med den efterføl-

gende.

MIMO-systemet med 4 antenner sørger for en stabil transmission i 

WLAN området, både i 2,4 GHz-båndet og i 5 GHz-båndet. MIMO står 

for evnen til sende og modtage et datasignal (Multiple Input Multiple 

Output) via flere antenner takket være intelligent dataforarbejdning.

Oyster® Connect – ekstern enhed

LTE-funktionen er baseret på en allband-antenne i diversity-mode.  

Den understøtter alle europæiske LTE-bånd/udbydere og sørger for en 

maksimal sende- og modtageydelse, uden at antennen skal justeres.

Informationer, der modtages af den eksterne enhed, overføres uden tab 

via et datakabel til den interne enhed. 

EKSTERN ENHED...                                                                            ... OG INTERN ENHED I PERFEKT HARMONI

LTE

Oyster® Connect – intern enhed

Den anden komponent i Oyster® Connect systemet er en intern enhed, 

der er monteret inde i køretøjet og som fungerer som en trådløs basis-

station, som du kender det hjemmefra. Der er integreret en trådløs ba-

sisstation med indbygget 2,4- og 5-GHz WLAN antenner i den interne 

enhed (2x2 MIMO-teknologi). Begge bånd bruges på samme tid, så du 

kan forbinde flere mobile enheder på samme tid på de to bånd for at 

opnå den bedst mulige transmission.

Oyster® Connect – intern enhed

Adgang til det offentlige  
mobilnetværk

Adgang til det offentlige  
WiFi-netværk

LTE

TV
Smart

Oyster Connect
LTE / WLAN WPS

Front Silk Print Housing Front Cover (3.280.1683)

Med en intern enhed skal de ønskede enheder, såsom smartphone, 

tablet, bærbar pc eller Smart TV, kun forbindes en enkelt gang. Den 

har en LAN-port og kan dermed også tilsluttes et privat kabelbundet 

LAN-netværk.

Autonom WiFi / LAN-adgang  
kun til hjemmenetværket

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN 2,4 / 5,0 GHz

WLAN / LAN

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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CONNECT
Nem at montere, komfortabel betjening 

Den eksterne enhed er aerodynamisk udformet: Med en højde på kun 

tolv centimeter og en længde på ca. 40 centimeter kan den monteres på 

ethvert fritidskøretøj og er en letvægter på kun 1,5 kg.

ten Haaft’s ingeniører sætter deres lid til det kendte monteringssystem: 

En monteringsplade klæbes fast på taget og antennens hus monteres 

med fire skruer. Det isatte SIM-kort kan udskiftes efter behov, som for 

eksempel med et SIM-kort fra rejselandet.

Gennemføringen gennem taget og det fire meter lange datakabel gør 

det muligt at montere systemet fleksibelt på ethvert køretøj.

SIM-kort/Multi SIM-kort 

Det er en fordel at bruge et Multi SIM-kort, som kan sættes ind i kort-

læseren under monteringen. Og du har så kun en mobiltelefonkontrakt 

til din smartphone og Oyster Connect. Afgift for roaming i Europa blev 

afskaffet i 2017, og dermed opstår der som regel ingen ekstra udgifter 

ved mobiltelefoni i andre europæiske lande. 

Konceptet bag Oyster Connect er, at alle sende- og modtageenheder 

samt kortlæser er monteret i den eksterne enhed, som er placeret på 

køretøjets tag. Dette er det bedste monteringssted, for kun sådan kan 

det garanteres, at signalet ikke forringes (= dæmpes) af køretøjets ka-

rosseri eller af energirigtige ruder. 

Og af den grund kan der også bruges et datakabel i stedet for et koak-

sialkabel, så dataoverførslen sker uden tab af data fra den eksterne 

enhed ind i køretøjet til den interne enhed. Koaksialkabler ville medføre 

tab som følge af dæmpning af signalet. Alt efter kablets kvalitet og 

frekvens sker der en signalforringelse på 0,5 dB til 1,5 dB pr. meter. Og 

dermed skal der regnes med en signalforringelse på ca. 50 % til 75 % 

ved et 4 meter langt koaksialkabel.

SIM-kort / Multi SIM-kort

Webside http://oyster.connect 

Systemet kan konfigureres helt efter dine forestillinger via log-in på 

http://oyster.connect. 

Indstillinger i Oyster® Connect – ekstern enhed:

• Valg og konfiguration af WLAN hotspot

• Understøtter 2,4 og 5 GHz WLAN net

• Indstilling af automatisk eller manuel skift til 

    LTE-net, hvis WLAN ikke er til rådighed 

• Indstilling af LTE-adgangsdata (APN)

• Lagring eller deaktivering af SIM-pin

Indstillinger i Oyster® Connect intern enhed:

• Konfiguration af det private ”hjemmenetværk” 

• Mulighed for 2,4 og 5 GHz WLAN Access Points

• Systemopdateringer

• Med RJ45 port til et privat, kabelbundet LAN

Fordele i overblik

• Montering af sende- og modtageenheden oven på 

    køretøjets tag hindrer dæmpningstab

• Effektive WLAN antenner (2x2 MIMO) og LTE – Diversity 

    antenner 

• Det ”mobile private netværk” skal kun oprettes en enkelt gang og  

 er nemt at oprette

• Der kan vælges mellem 2,4 GHz / 5 GHz i WLAN netværket både for 

 den interne og den eksterne enhed

• Understøtter de LTE-bånd B1/3/7/8/20/28/38/40/41

• Et privat LAN-net kan aflaste WLAN netværket 

    og ikke ethvert Smart-TV har WLAN

• Aerodynamisk opbygning

• Enkel montering og pladsbesparende konstruktion

• Vejrbestandig

• Komfortabel betjening

• 3 års garanti

SIM-kort henvisning: 

Der skal bruges et SIM-kort til LTE brug. Dette følger ikke med ved leveringen. Omkostninger til- 

forbindelser samt internetparametre (download/upload, int. roaming) afhænger af udbyderen. Kunden 

skal selv kontrollere dette.

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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OYSTER® SOUNDBAR  

Imponerende lyd, nobelt design, alsidige tilslutningsmuligheder – Oy-

ster® Soundbar med 2-vejs højttalersystemet er det perfekte supple-

ment til Oyster® TV eller andre kompatible fjernsynsapparater. Og dine 

flotte billeder ledsages af en lige så imponerende lyd.

Nem at montere: Oyster® soundbar meets Oyster® TV

Oyster® soundbar kan fastgøres hurtigt på ”Oyster® TV” med monterings-

vinklen. Monteringsvinklen kan nemt fastgøres til foden på ”Oyster® TV” 

apparaterne.

Tilsluttes soundbar via HDMI ARC, overtages fjernsynets styresignaler 

(til/fra, lydstyrke) og du skal derefter kun bruge Oyster® TV system-

fjernbetjeningen til de grundlæggende funktioner.

Egenskaber

• Kraftig, klar lyd kombineret med et flot design

• Perfekt supplement til ”Oyster® TV”, kompatibel med de fleste 

   andre fjernsynsapparater 

• Nem installation med få trin

• Displayet viser den aktuelle signalkilde

•  Der kan vælges mellem 3 lydeffekter (EQ): News, Normal, Music

• Kompatibel med de fleste fjernsynsapparater

• 2-vejs højttalersystem

• Porte: COAXIAL, AUX, USB og HDMI ARC

• Bluetooth

• Ydelse 2 x 10W Sinus

• Energiforbrug: 12 V 0,75 A / 24 V 0,42 A

•  Driftsspænding: 12 V, 24 V, 240 V (kun med netadapter) 

• Mål: 436 x 46 x 68 mm (B x H x D)

• Vægt: 1,2 kg 

Levering

• Soundbar

• Fjernbetjening

•  Monteringsvinkel til direkte montering på ”Oyster® TV”

• AUX-kabel

• COAXIAL-kabel

• HDMI ARC kabel

•  Netadapter 110 V … 240 V AC med eurostik, jordforbundet 

• Strømtilslutningsledning 12 V/24 V

HDMI ARC porten sørger for optimal overførsel. Der er også AUX- og 

COAXIAL-kanaler til rådighed. Du kan også afspille dine musikplaylister 

direkte fra din smartphone via Bluetooth eller USB. Displayet viser den 

aktuelle signalkilde, som kan vælges på din soundbar eller via fjernbe-

tjeningen med et tryk på knappen.

 

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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3 års 
garanti!
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OYSTER® TILBEHØR  

Styreenhed 

Den fuldautomatiske enhed inden i køretøjet rummer satellitanlæggets 

styreelektronik og kan nemt placeres i et skab takket være den flade 

form.

FeatureBox: Styreenhed til Oyster® V, Cytrac® og CARO+®:  
Mål FeatureBox (B x H x D): 19,5 x 2 x 11,6 cm 

 

Command Unit: Styreenhed til Oyster®:  
Mål Command Unit (B x H x D): 21,6 x 4 x 12,2 cm 

Betjeningsdel:

Mål betjeningsdel uden ramme:  

(B x H x D) 11,8 x 7,1 x 0,8 cm

Mål betjeningsdel med ramme:  

(B x H x D) 12 x 7,3 x 1,9 cm

Den praktiske betjeningsdel har få, brugervenlige taster og lægges et 

nemt tilgængeligt sted. Den fuldautomatiske søgning startes nemt 

med et tryk på knappen. Det baggrundsbelyste display informerer dig 

samtidigt om alle funktioner.

TILBEHØR
Monteringsplade 

ten Haaft antenner monteres på en eloxeret aluminiumsplade af høj 

kvalitet. Pladen monteres på taget ved hjælp af et særligt klæbemiddel, 

så der ikke laves huller i køretøjet til skruerne. Der er fire gevind på 

monteringspladen, så anlægget kan fastgøres herpå med hættemøt-

rikker. Og antennen kan efter behov også fjernes igen. For eksempel til 

reparation eller hvis garagen derhjemme ikke er høj nok.

 

50 x 37 cm til Oyster® V og Oyster®
36 x 36 cm til Cytrac® og CARO+®
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Produktgruppe                                Oyster® Oyster® 65 / 85 Cytrac® DX CARO®+
Fuldautomatisk satellitanlæg                                               a a a a

Manuel/fuldautomatisk justering
Fuldautomatisk justering                                               a a a a

Manuel justering                                               mulig mulig mulig mulig

Fuldautomatisk satellitsøgning- og identifikation                                               a a a a

Automatisk satellitskift ved programskift                                               a a a a

Mål
Parabolens diameter/-mål                                               Ø 85 cm Ø 65/85 cm 56 cm x 56 cm 54 cm x 54 cm

Højde                                               ~ 17 cm ~ 22 cm ~ 14 cm ~ 14 cm

Vægt ekstern enhed                                               ~ 11 kg ~ 11 kg/~ 12 kg ~ 16 kg ~ 15 kg

Vægt monteringsmateriale og tilbehør                                               ~ 3 kg ~ 3 kg/~ 3 kg ~ 2 kg ~ 2 kg

LNB og SKEW udstyr
Single-LNB                                               a a a a

TWIN LNB                                               Som option Som option Som option -

SKEW elektromekanisk                                               Som option Som option - -

TWIN SKEW elektromekanisk Som option Som option - -

SKEW mekanisk                                               a a a a

Særlige funktioner
Utrolig stabil drejehovedteknik                                               a a - -

Kører selv ind, når køretøjet starter (klemme 15 skal være forbundet)                                               a a a a

Drejeaksen låses, når antennen er kørt ind                                               a a a a

Vejrfast konstruktion                                               a a a a

Maks. tilladt hastighed                                               ~ 150 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h ~ 130 km/h

Betjening via app og smartphone/tablet                                               a a a a

Spændingsforsyning
Tilsluttet spænding (batterispænding)                                                                                                                        12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V 12 V / 24 V

Strømforbrug maks. ved satellitsøgning                                                                                7 A 7 A 7 A 7 A

Strømforbrug (modtagelse)                                                                                               1) 1) 1) 1)

Standby strømforbrug på 12 V net normal/strømbesparende                                                                               30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2) 30 mA / 10 mA 2)

Typegodkendelsesmærke (KBA)  10R - 068566  10R - 068881  10R - 068566  10R - 068566

Alle oplysninger for Premium + Vision uden tv/receiver

1) Afhængigt af det anvendte tv-apparat
2) Trådløst net aktiveret/trådløst net deaktiveret

Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (LUCID)  
(tysk, centralt register for emballage) 

Produktproducenter i hele Europa påtager sig ansvaret for emballagen for 
at minimere bruget, genbruge eller på anden måde genanvende emballa-
gen. 

Registreringsnummer:    DE3596724290588

Dækningsområder

De anførte dækningsområder er baseret på omtrentlige hoveddækningsområder. Enkelte programmer kan derudover også modtages.  

Et større dækningsområde i Sydvesten og Sydøsten er også muligt med en automatisk eller manuel SKEW-justering. ten Haaft har ingen indflydelse 

på enkelte programmers dækningsområder. Kun satellitoperatøren er ansvarlig for de faktiske dækningsområder. Der er ingen garanti for de her 

viste dækningsområder for fremtiden.

 

Alle oplysninger om vægten er baseret på basisvarianten uden receiver og tv

  THOR Nordic Beam
  ASTRA 4 Nordic Beam
  THOR Europe Beam

FULDAUTOMATISKE SATELLITANLÆG

TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA
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ten Haaft tv-apparater 19“ 21,5“ 24“ 27“ 32“ 19“ 21,5“  24“ 27“ 32“ 39“
 

EU-energieffektivitetsklasse F F E F F F F E F F F

Skærmstørrelse 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 19,5“ / 50 cm 21,5“ / 55 cm 24“ / 61 cm 27“ / 69 cm 32“ / 81 cm 39“ / 98 cm

Årligt energiforbrug i kWh pr. 1000h* 17 18 19 25 27 16 18 19 26 29 43

Effektforbrug i standby / off state W < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Opløsning (pixel) 1920 x 1080 a a a a a a a a a a a

Full HD a a a a a a a a a a a

Synsvinkel H / V 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178°

Lysstyrke (cd/ m²) 250 250 250 220 220 250 250 250 220 220 220

Kontrast 3000:1 3000:1 1000:1 3000:1 4000:1 3000:1 3000:1 1000:1 1000:1 4000:1 5000:1

DVB-S2 Tuner a a a a a a a a a a a

DVB-T2 HD/H.265** a a a a a a a a a a a

WLAN - - - - - 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz + 5 GHz 2,4 GHz

Højttaler musikydelse 2 x 2 W a a a a a a a a a a a

Mål uden fod (B x H x D) cm 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 44,9 x 25,9 x 4,6 49,2 x 29,0 x 4,7 53,4 x 31,4 x 4,7 61,9 x 36,4 x 4,7 72,2 x 42,3 x 4,2 88,1 x 51,1 x 4,1

Vægt uden fod kg ~ 2,4 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 2,5 ~ 2,9 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 5,2 ~ 9,1

VESA-standard 100 x 100 mm a a a a a a a a a a a

VESA-standard 200 x 100 mm - - - - a - - - - a a

12 V drift a a a a a a a a a a a

24 V drift a a a a a a a a a a a

230 V drift (kun med netadapter)                                                          muligt, netadapter ikke inkluderet i levering                                        muligt, netadapter ikke inkluderet i levering

Typegodkendelsesmærke***

Tilslutninger
1 x HDMI a a a (a) (a) - a a - - a

1 x HDMI ARC (Audio Return Channel) a a a a a a a a a a a

USB 2     2    2     2 2  1 2 2 2 2 2

Jack-hunstik 3,5 mm AV in a a a a a a a a a a a

Hovedtelefonstik 3,5 mm stereo a                                                 a                                                 a                                                  a a                                                a a a a a a

Digital audio-udgang Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) Cinch (RCA) optisch (TOS)

Tænd/sluk kontakt a a a a a a a a a a a

CI / CI+ modulindgang a a a a a a a a a a a

Levering
Tv-apparat a a a a a a a a a a a

Systemfjernbetjening a a a a a a a a a a a

Strømkabel 12 V / 24 V (med batteristik) a a a a a a a a a a a

Kan bestilles valgfrit
Fod a a a a a                                                                                        a a a a a a

Netadapter 110 V ... 240 V AC med eurostik a a a a a                                                             a a a a a a

AV til adapter kabel a a a a a a a a a a a

*   Energiforbrug i til-tilstand i kWh per 1.000 h ved gengivelse af SDR Inhalten, afrundet til det næste hele tal.
**  Jordbaseret antenne ikke indeholdt i leveringen.
*** Typegodkendelser står for sikker og miljøvenlig teknik på vejene.

 10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0515416  10R - 0515416 10R - 06 378424  10R - 05. 119979  10R - 06 378424  10R - 0515416  10R - 0515416 10R - 06 378424  10R - 0515416

OYSTER® SMART TVOYSTER® TV
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NOTERTEKNISKE DATA

OYSTER® CONNECT
ten Haaft apparat Oyster® Connect
 

Type WLAN/LTE-antenne med router og privat Access Point

Dual Band WLAN 2,4 og 5 GHz

Understøtter LTE-bånd (EMEA: Europe, MiddleEast, Africa) B1/3/7/8/20/28/38/40/41

Vejrfast konstruktion a

Maks. tilladt hastighed ~ 180 km/h

Mål ekstern enhed (B x H x D) cm                                
Mål intern enhed (B x H x D) cm

40,5x12x29,2 
17,5x3x10,6

Vægt ekstern enhed med monteringsplade ~ 1,5 kg

Vægt intern enhed ~ 0,19 kg

Vægt tilbehør ~ 0,5 kg

230 V drift (kun med netadapter) a

Tilslutningsspænding (netspænding om bord) 12 V/24 V

Typisk effektforbrug < 5 W

Maksimalt effektforbrug 10 W (kun ved 2G dataoverførsel) 

Standby-forbrug < 0,1 W (ved12 V-net om bord)

Tilslutninger Oyster® Connect – ekstern enhed

SIM-kort skakt a

Dataforbindelsesport intern a

Oyster® Connect – intern enhed
Dataforbindelsesport ekstern a

RJ45 LAN a

Strømtilslutning strømstik 2,1 mm</cf>

Levering

Oyster® Connect – ekstern enhed a

Oyster® Connect – intern enhed a

Taggennemføring og datakabel 4m a

Strømkabel Oyster® Connect – intern enhed a

Monteringsplade a

Der tages forbehold for tekniske ændringer
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2018
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

2019
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

2020
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems

2022
B E S T
BRANDS

1. PLACE
Oyster 
Satellite Systems


