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Travelvision B.V. is een Nederlandse producent
van hoogwaardige satellietontvangstsystemen.
Sinds 1992 ontwerpen, ontwikkelen en produceren wij automatische volgschotels voor de
scheepvaart en automatische schotelantennes
voor de recreatiemarkt.

De producten van Travel Vision onderscheiden
zich door eenvoud, degelijkheid en gebruiksvriendelijkheid met een juiste prijs/kwaliteitverhouding. Unieke innovatieve technologie, gebruikersgemak en prijsstelling geven de doorslag in
succes!

Travel Vision schotelantennes zijn voorzien van
de allernieuwste technologie voor optimale
ontvangst in HD kwaliteit. De software in al onze
apparatuur is eenvoudig zelf (gratis) te updaten.

TRAVELVISION
SATELLITE ANTENNAS

TRAVEL VISION R7
EEN UNIEKE
SCHOTELANTENNE
OP STATIEF
De Travel Vision R7 combineert de voordelen van een volautomatisch systeem met die van een mobiel systeem. Opbouw op
het dak van uw caravan of camper is niet nodig, u kunt de R7
eenvoudig overal opstellen. De R7 biedt u optimale vrijheid,
u kunt uw caravan of camper heerlijk in de schaduw onder de
bomen plaatsen, het systeem plaatsen waar u maar wilt en
genieten van uw favoriete televisieprogramma’s

U hoeft nooit meer te tobben met
het handmatig uitrichten, want met
slechts één druk op de knop vindt
de R7 geheel automatisch de door u
gewenste satelliet. De Travel Vision
R7 is in een handomdraai op te
stellen en aan te sluiten met slechts
één kabel.

TRAVEL VISION R7

R7-80
Travel Vision R7-80
schoteldiameter: 80 cm
gewicht 11,5 kg

R7-65
Travel Vision R7-65
schoteldiameter: 65 cm
gewicht 8,4 kg

R7-DUO
Travel Vision R7-DUO
schoteldiameter: 65 cm
gewicht 8,9 kg
DUO LNB voor gelijktijdige
ontvangst Astra 1 en Astra 3

De Tavel Vision R7 serie bestaat uit meerdere modellen. Het verschil wordt bepaald door de afmeting van het schotelblad. Hiervoor geldt in het algemeen hoe groter het schotelblad hoe beter
de ontvangst en hoe groter het gebied waar u de Nederlandse
zenders kunt ontvangen. De enige uitzondering hierop is de R7
Flat, deze heeft een compacte vlakantenne en is qua ontvangst
vergelijkbaar met een 70cm offset schotel.

R7-FLAT
Travel Vision R7-Flat
schoteldiameter: 51 cm
gewicht 11,6 kg

De R7 is voorzien van een unieke anti-diefstal bedieningsmodule. Nadat de schotel is uitgericht op de satelliet kunt u de bedieningsmodule eenvoudig uit het systeem nemen, veilig binnen opbergen en televisiekijken. Zonder de bedieningsmodule, waarin
de motoren, elektronica en accu’s van het systeem huizen, kan
de schotel niet gebruikt worden. U kunt daarom de R7met een
gerust hart buiten laten staan.

ASTRA 3

Door toepassing van zeer hoogwaardige kunststof materialen
voor de buitenzijde van het systeem is de Travel Vision R7 bestand tegen alle weersomstandigheden.
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Zelf gemakkelijk updaten
De Travel Vision TVA schotelantennes zijn gemakkelijk te updaten met nieuwe software. Met
behulp van een USB stick kunt u eenvoudig zelf
het systeem voorzien van de nieuwste gratis
software welke u van onze website kunt downloaden.

TRAVELVISION
TVA
Stabiel en robuust
De Travel Vision TVA schotelantennes zijn stabiel en
robuust ontworpen systemen, dit in combinatie met
het geringe gewicht en de minimale opbouwhoogte zijn de TVA schotelantennes zeer geschikt voor
montage op camper of caravan. Door gebruik van
duurzame en hoogwaardige materialen bieden ze
een jarenlange onderhoudsvrije en storingsvrije
werking. Al onze schotelantennes zijn voorzien van
de allernieuwste DVB-S2 technologie en daardoor
perfect geschikt voor ontvangst in HD kwaliteit.

Travel Vision Smart Search technologie
Smart Search zorgt voor een ultra snelle zoektijd
naar de satelliet. Door integratie van GPS, kompas en hellingmeter weet de antenne exact zijn
positie en richting ten opzichte van de satelliet,
een eventuele scheve stand van het voertuig
wordt waargenomen en automatisch gecorrigeerd. Met Smart Search beschikt u over de meest
geavanceerde technologie die op dit moment
beschikbaar is. Smart Search is toegepast in de
Travel Vision TVA80 Premium schotelantenne.
Bereik
Voor ontvangst van de Nederlandse (en Belgische) HD-zenders in de uithoeken van Zuid-Europa adviseren wij u de TVA80. Met deze schotel
heeft u een maximale reikwijdte, dat komt door
de schotelafmeting van 80cm in combinatie met
de autoskew functionaliteit.
Auto Skew
Voor een zo goed mogelijke ontvangst in met
name de randgebieden in het zuidoosten en
zuidwesten van Europa is het noodzakelijk om
de LNB iets om zijn as te verdraaien. Hiermee
wordt de door de kromming van de aarde ontstane polarisatiehoek gecompenseerd. De TVA80 is
voorzien van Auto Skew functionaliteit. Het systeem herkent zodoende naar welke positie de
LNB moet worden gedraaid en stelt deze automatisch in door middel van een speciale motor.
Twin LNB
De TVA 80 beschikt over een Twin LNB. Hiermee
kan een tweede satellietontvanger aangesloten
worden zodat op twee verschillende plaatsen in
de caravan of camper tv kan worden gekeken.

Eenvoudige bediening
De TVA schotelantennes beschikken over auto
DiSEqC. Hierdoor kunt u de schotel eenvoudig
bedienen met de afstandsbediening van uw
receiver. U hoeft alleen de juiste zender in te
schakelen en de schotel zoekt vervolgens automatisch de satelliet waarop de door u gekozen
tv-zender zich bevindt.

TRAVEL VISION TVA

TRAVEL VISION SMARTFIND

ALGEMENE SPECIFICATIES
DE TRAVEL VISION SMARTFIND IS DE MEEST EENVOUDIG
IN TE STELLEN HANDMATIGE SATELLIETSCHOTEL.
IN SLECHTS 3 EENVOUDIGE STAPPEN KUNT U
TV KIJKEN OP DE CAMPING.

STAP 1 - DE SCHOTEL WATERPAS ZETTEN
U plaatst de schotel met behulp van het
meegeleverde kompas in de richting van
het Zuiden. Daarna zet u niet het statief
maar de uitrichtingseenheid eenvoudig
en gemakkelijk waterpas.
STAP 2 - INSTELLEN VAN DE JUISTE SCHOTELHOEK
Met behulp van de hendel stelt u gecontroleerd en
zeer precies de juiste hoek van de schotel in.
Deze kunt u aflezen op de gradenboog.

Schotel diameter
Gewicht
Opbouwhoogte
Afmetingen (lxb)
Voorgeprogrammeerde satellieten
Software update
Automatische inklapbeveiliging
Diseqc
Auto Skew
Smartsearch
Twin LNB
Typische zoektijd
Voeding
Garantie

TVA 65
65 cm
12,5 kg
19cm
87x66cm
6
via USB
ja
ja
nee
nee
nee
30-60 sec.
12 ~ 24V DC
2 jaar

TVA 80
80 cm
14 kg
21cm
104x82cm
6
via USB
ja
ja
ja
nee
ja
30-60 sec.
12 ~ 24V DC
2 jaar

ASTRA 3

TVA 80 Premium
80 cm
14 kg
21cm
104x82cm
6
via USB
ja
ja
ja
ja
ja
10-20 sec.
12 ~ 24V DC
2 jaar
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STAP 3 - INSTELLEN VAN DE JUISTE RICHTING
U hoeft nu alleen nog maar de juiste richting in
te stellen. Dit kunt u eenvoudigweg doen door
de schotel van links naar rechts te bewegen.
Zodra u de satelliet heeft gevonden fixeert u de
schotel door het vastdraaien van de draaiknop.

VOORDELEN
De SmartFind wordt in Nederland geproduceerd en er wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van degelijke materialen.
Voorzien van een hoogwaardig 65cm schotelblad, gemaakt
van kunsthars en glasfiber, dit zorgt voor een optimale ontvangst en voorkomt deuken in het blad.
De SmartFind heeft een Duo LNB voor gelijktijdige ontvangst
van de Astra 1 en Astra 3 satellieten, hiermee heeft u alle
Nederlandse zenders binnen handbereik.

footprint

De SmartFind staat garant voor kwaliteit en duurzaamheid.
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Werkt met alle SD en HD satelliet ontvangers.
Gemakkelijk op te bergen en te vervoeren in optioneel verkrijgbare draagtas.
2 jaar volledige garantie.

Kenmerken Travel Vision TV’s:
-

TRAVELVISION
LED TV
SCHITTERENDE
BEELDKWALITEIT
OP HET HOOGSTE
NIVEAU!
19 & 22 INCH

De Travel Vision televisies zijn voorzien van Fastscan
kanalen download voor Canal Digitaal en TV
Vlaanderen en worden standaard geleverd met
voorgeïnstalleerde Canal digitaal zenderlijst.

c

CABLE

LED TV 19 inch
1366 x 769
B463xH340xD185 mm
B463xH304xD50 mm
100
2,95 Kg

LED TV 22 inch
1920 x 1080
B536xH387xD185 mm
B536xH351xD50 mm
100
3,5 Kg

Travel Vision receivers
De Solo Se en de Xtrend zijn Linux gestuurde Full HD satellietontvangers. Beide ontvangers worden geleverd met speciaal door ons geselecteerde en aangepaste software, welke ook door Travel Vision ondersteund wordt met updates. De VU Solo en de Xtrend zijn voorzien van Fastscan kanalen download voor
Canal Digitaal en TV Vlaanderen en worden standaard geleverd met voorgeïnstalleerde Canal digitaal
zenderlijst.

De nieuwe generatie Travel Vision televisies is de
hoogste klasse onder de mobiele televisietoestellen.
De Travel Vision tv-modellen beschikken over een
triple-HD-tuner (DVB-S2/DVB-T/DVB-C) en hebben
zodoende geen externe ontvanger nodig.
Dankzij het compact formaat en de mogelijkheid om
deze tv te gebruiken voor zowel satelliet, digitenne
en kabel tv is de Travel Vision tv uitermate geschikt
voor gebruik in de camper, caravan of boot.

HIGH DEFINITION TELEVISION

		
- Beeldscherm resolutie
- Afmetingen met voet
- Afmetingen zonder voet
- Vesa
- Gewicht

Triple-tuner (DVB-S2/DVB-T/DVB-C)
Voorgeprogrammeerd met Canal Digitaal satelliet zenderlijst
Fastscan ondersteuning voor Canal Digitaal/TV Vlaanderen
CI slot voor gebruik van Canal Digitaal/TV Vlaanderen,
Joyne, Ziggo of KPN CAM module met kaart
Sublieme beeldkwaliteit.
Grote kijkhoek van 178° horizontaal en verticaal
Ingebouwde DVD speler
2 x 5 W Stereo
2x HDMI, VGA, AV in, YPBPR en USB aansluitingen
Werkt zowel op 12V als 230V
Energiezuinig: klasse A

SOLO SE VERSIE 2

XTREND

De Solo SE beschikt over alle belangrijke hardware
en softwarecomponenten die de hedendaagse
gebruikers van HD-ontvangers verwachten.

De Xtrend is een Linux gestuurde Full HD
satelliet ontvanger en is uitgerust met
hoogwaardige hardware componenten.

Specificaties
- Dual Core 1.3 GHz CPU
- 256 MB Flash, 1 GB RAM
- Plug & play tuner, voorgeprogrammeerd
met CanalDigitaal satelliet zenderlijst
- PVR ready (USB harde schijf nodig)
- Extern infrarood-oog
- Linux besturingssysteem
- 1x Smartcard-houder/ Softwarematige (niet 		
geschikt voor Fox International en Mezzo TV)
- 1x Common interface/ Cammodule
- 2x USB 2.0
- 10/100 Mb Ethernet interface
- Geavanceerde elektronische programmagids
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Afmetingen 210 x 195 x 44 mm (LxBxH)

Specificaties
- Dual Core 2.000 DMIPS
- 256MB Flash
- DDR - 512MB
- Plug & play tuner, voorgeprogrammeerd
met CanalDigitaal satelliet zenderlijst
- 1x DVB-S2 tuner (vast)
- 1x Ethernet (RJ45)
- 1x HDMI output
- 1+1 USB poort
- 1x interne kaartlezer (niet geschikt voor
Fox International en Mezzo TV)
- 1x CI slot
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Afmetingen 211 x170x 40 mm (LxBxH)
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