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OVERAL GENIETEN  
VAN UW FAVORIETE  
TV ZENDERS!

TRAVELVISION E-CONNECT
ASTRA 3

ø85

FLAT

ø65

ø55

ASTRA 3

TRAVEL VISION E-CONNECT  
ALGEMENE SPECIFICATIES

  E 65 Connect E 85 Connect Skew

Schotel diameter                                 65 cm           85 cm
Gewicht                                   12,5 kg            14 kg
Opbouwhoogte                        24 cm             24cm
Afmetingen                   (lxb) 92 x 88 cm   98 x 96 cm
Voorgeprogrammeerde satellieten 6                       6
Software update            via app               via app
Automatische inklapbeveiliging   ja                  ja
Diseqc                                        ja                       ja
Auto Skew                                  nee                   ja
Typische zoektijd                       30-60 sec. 3     0-60 sec.
Voeding                                             12 ~ 24V DC    12 ~ 24V DC
Garantie                                             2 jaar           2 jaar



TRAVELVISION 
E-CONNECT
STABIEL EN ROBUUST 
De Travel Vision E-Connect schotelantennes zijn 
stabiel en robuust ontworpen systemen, dit in 
combinatie met het geringe gewicht en de minimale 
opbouwhoogte zijn de E-Connect schotelantennes 
zeer geschikt voor montage op camper of caravan. 
Door gebruik van duurzame en hoogwaardige mate-
rialen 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 Connect   
Bedienen van uw schotelantenne is nog nooit zo 
gemakkelijk geweest! 
 
Met onze mobiele app kunt u de schotel eenvou-
dig aansturen met uw smartphone. Met de app 
beschikt u over alle bedieningsfuncties, u kunt  de 
antenne aan- en uitschakelen, van satelliet veran-
deren en systeeminstellingen laten weergeven.

Automatisch updaten
Het is zeer vervelend als u op vakantie bent en de 
frequentie instelling van het satellietsignaal plot-
seling verandert zodat u geen ontvangst meer he-
eft van uw favoriete tv zenders. In dat geval helpt 
vaak alleen een software update van uw schote-
lantenne. Met Travel Vision Connect is updaten 
nog nooit zo gemakkelijk geweest.  Er wordt een 
software update direct naar uw mobiele telefoon 
gestuurd en van daaruit in het systeem geladen. 
Geen ingewikkelde handelingen maar gewoon sim-
pel, automatisch en doeltreffend, zo heeft u altijd 
de laatste instellingen in uw systeem.

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 E85 Connect 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.Eenvoudige bediening

De E-Connect schotelantennes beschikken over 
auto DiSEqC. Hierdoor kunt u de schotel een-
voudig bedienen met de afstandsbediening van 
uw receiver. U hoeft alleen de juiste zender in te 
schakelen en de schotel zoekt vervolgens auto-
matisch de satelliet waarop de door u gekozen 
tv-zender zich bevindt.


