
TEL:  +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL  KOPENHAGENSTRAAT 2,

FAX:  +31 (0) 50-5793214 WEB:  WWW.ASTRASAT.NL  9723BB GRONINGEN

Product catalogus
Xsarius



TEL:  +31 (0) 50-5793213 EMAIL: INFO@ASTRASAT.NL  KOPENHAGENSTRAAT 2,

FAX:  +31 (0) 50-5793214 WEB:  WWW.ASTRASAT.NL  9723BB GRONINGEN

Xsarius i-GO CICD edition

Xsarius i-GO CICD edition

TIMESHIFTPVR READY UpscallingFULL HD Single-Tuner

De Xsarius i-GO HD1 beschikt over een 12 volts aansluiting 

waardoor deze digitale satelliet ontvanger ideaal is voor 

gebruik in uw caravan, camper of boot. De i-GO HD is ook 

voor thuis een uitstekende ontvanger met sublieme Full 

HD(1080p) beeldkwaliteit en uitgebreide mogelijkheden.

Door de (SD & HD) Fastscan functie is het zoeken naar 

zenders kinderspel. In circa 3 minuten is de ontvanger 

geïnstalleerd en gereed voor gebruik. De zenders staan 

automatisch keurig op volgorde. Ook het afspelen van 

foto en video bestanden behoren tot de multimedia 

mogelijkheden van de i-GO HD1

Tevens beschikt de i-GO HD1 over PVR mogelijkheden. 

Door het aansluiten van een externe harde schijf 

veranderd de i-GO HD1 in een volwaardige digitale video 

recorder. Opnemen, afspelen of pauzeren van uw favoriete 

zender is nog nooit zo makkelijk geweest. Elektronische 

programma gids De ontvanger maakt gebruik van EIT 

EPG (elektronische programma gids), waardoor u kunt 

genieten van een programma gids tot wel 7 dagen 

vooruit. Infrarood oog Dankzij de Ext. IR aansluiting is het 

mogelijk om een extern infra rood oog aan te sluiten. Zo 

is het mogelijk om de Xsarius i-GO HD1 volledig weg te 

werken in uw caravan of boot.

De Xsarius I-GO HD1 CICD editie is officieel gecertificeerd 

door CanalDigitaal en TV Vlaanderen. Hierdoor is in 

combinatie met een originele Mediaguard module 

kijkplezier verzekerd.
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Xsarius Combo HD

Xsarius Combo HD

TIMESHIFTPVR UpscallingHDTV Twin Tuner

De Xsarius Combo HD dankt zijn naam aan de satelliet 

en kabel aansluiting waarover de Combo HD beschikt. 

Dit maakt de Xsarius Combo HD ideaal voor iedereen die 

zowel kabel als satelliet televisie willen ontvangen.

Steeds meer kanalen worden uitgezonden in de 

hoogwaardige bestandscompressie MPEG-4. Deze 

kunnen niet worden ontvangen door SD ontvangers. 

Met een HD ontvanger is de beeldkwaliteit aanzienlijk 

beter. De Xsarius Combo HD levert uitzonderlijk goede 

beeldprestaties. De Combo HD is een Full HD ontvanger.

Door het aansluiten van een externe harde schijf verandert 

de Xsarius Combo HD in een volwaardige personal video 

recorder. U kunt uw favoriete programma’s opnemen en 

op een later moment terug kijken. Wanneer een externe 

harde schijf is aangesloten behoort time-shifting ook tot 

de mogelijkheden. Time-shifting stelt u in staat om live 

uitzendingen te pauzeren en uitgesteld te hervatten.

De Xsarius Combo HD is eenvoudig in gebruik en biedt 

een uitgebreide hoeveelheid functies. Dankzij de 1-2-3 

wizard is uw ontvanger in slechts 3 stappen gereed voor 

gebruik. Verder beschikt de Combo HD over functies 

zoals de elektronische programma gids (EPG), teletekst, 

favorieten lijsten, etc.
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Xsarius Alpha HD10

TIMESHIFTPVR UpscallingHDTV Twin Tuner

Xsarius Alpha HD10

De Xsarius Alpha HD10 is een geavanceerde High 

Definition multimedia ontvanger. Naast het ontvangen 

van digitale HD televisie beschikt de Alpha HD10 namelijk 

over uitgebreide Personal Video Recording en multimedia 

mogelijkheden. Doordat gebruik gemaakt kan worden 

van verwisselbare tuners is de Alpha HD10 geschikt voor 

DVB-S2, DVB-C, of DVB-T ontvangst.

Een kanaal kijken en tegelijk een ander kanaal opnemen 

binnen dezelfde transponder inclusief timeshift 

functionaliteit. De harde schijf (2,5” SATA) kan zowel 

intern als extern aangesloten worden.

De opnames die u maakt zijn standaard beveiligd met een 

codering. Waardoor u uw opnames slechts 2 tot 3 dagen 

kunt terugkijken. Dankzij de automatische decodeer 

functie kunt u nadat de Alpha HD20 uw opnames 

gedecodeerd heeft uw opnames terug kijken wanneer u 

dat wilt. 
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 Met de nieuwe Xsarius Multytenne4 schotel is het 

mogelijk om maar liefst vier satellietposities tegelijkertijd 

te ontvangen (Eutelsat Hotbird 13° oost, ASTRA 19.2° 

oost, ASTRA 23.5° oost en ASTRA & Eurobird 28.5° 

oost ). Kortom, perfect voor iedereen die wil genieten 

van een grote hoeveelheid zenders. De schotel hoeft 

niet gemotorisseerd te worden.  De Xsarius Multytenne4 

schotel is voortgekomen uit een samenwerking met het 

duitse bedrijf Technisat. Technisat brengt al vele jaren 

uitstekende schotels op de markt en heeft de juiste 

kennis in huis voor het ontwikkelen van zeer nauwkeurige 

satelliet schotels. De samenwerking heeft geresulteerd 

in een prachtig product met goede ondersteuning. De 

Xsarius Multytenne4 is met uiterste precisie ontworpen 

zodat optimale ontvangst kwaliteit gewaarborgd is. De 

schotel is van uitstekende kwaliteit.

De Xsarius Multytenne4 heeft een diameter van 45cm. 

Ondanks het compacte formaat is de ontvangst kwaliteit 

gelijk aan die van een conventionele schotel met een 

diameter van 60cm. De Xsarius Multytenne4 is leverbaar 

in zowel een single uitvoering als een twin uitvoering. De 

single uitvoering is geschikt voor het aansluiten op één 

digitale ontvanger. De Twin uitvoering is geschikt voor 

het aansluiten op twee digitale ontvangers (bijvoorbeeld 

in de woonkamer en in de slaapkamer) of op een 

zogeheten Twintuner. De geintergreerde LNB’s zijn in een 

weerbestendige behuizing ondergebracht.

Xsarius Multytenne4

Ingangsfrequentiebereik

Onderste frequentiebereik 10.7 - 11.7 GHz

Bovenste frequentiebereik 11.7 - 12.75 GHz

Stroomvoorziening

verticaal 11,5 - 14 V

horizontaal 16 - 19 V

Algemene kenmerken

Materiaal Alluminium

Materiaal dikte 1 mm

Coating Poedercoating (beide zijden)

Uitgangsfrequentiebereik

Onderste frequentiebereik 950 - 1950 MHz

Bovenste frequentiebereik 1100 - 2150 MHz

LOF

Onderste frequentiebereik 9.75 GHz

Bovenste frequentiebereik 10.6 GHz

Technische gegevens

Nominale afmeting 0.45M

F/D 0.6

Off-set hoek 30 °

Opbrengst 32.2 dB

Feed opname Past UNYSAT universele LNB

Ruisnorm

Onderste frequentiebereik 0.7 dB

Bovenste frequentiebereik 0.8 dB

TOT WEL VIER
SATELLIETPOSITIES 

ONTVANGEN
NIEUW!
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Xsarius heeft een uitgebreid aanbod met professionele satmeters. De Satmeter 

Pro is ideaal bij het installeren van uw satelliet schotel. De meter meet de signaal 

sterkte van diverse satellieten. Uw satelliet installatie is op deze wijze heel 

eenvoudig en precies uitgericht. Niets staat meer in de weg om van uw favoriete 

televisie programma te genieten. De Xsarius Satmeter Plus is een digitale satelliet 

meter met spectrum analyzer en elektronisch kompas. De ontvangst kwaliteit 

wordt weergegeven als een nummerieke waarde en in een grafiek. Tevens kunt u 

vrij te ontvangen kanalen bekijken op het 3,5-inch TFT LCD scherm. 

Spectrum analyzer

Display 3,5” TFT-LCD 3,5” TFT-LCD 3,5” TFT-LCD 3,5” TFT-LCD

Schermresolutie 320X240 320X240 320X240 320X240

Signaal OPTICAL & ACOUSTIC OPTICAL & ACOUSTIC OPTICAL & ACOUSTIC OPTICAL & ACOUSTIC

Accuduur +/- 4 HOURS +/- 4 HOURS +/- 4 HOURS +/- 3 HOURS

Afmeting (cm) 9,5 X 15,5 X 4,5 9,5 X 15,5 X 4,5 9,5 X 15,5 X 4,5 9,5 X 15,5 X 4,5

Gewicht (+/- 0,4KG) (+/- 0,5KG) (+/- 0,5KG) (+/- 0,5KG)

Satellietmeting

C/N

BER

CBER/VBER 

MPEG 2 & MPEG 4

SD (mpeg 2)

HD (mpeg4)

Scans

Autoscan

TP scan

Blindscan

Overige

Software update

Azimuth & Elevation

DiSEqC 1.0/1.2 control

Xsarius Satmeters

Uw satelliet schotel in een handomdraai uitgericht
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Xsarius SG-3100 DiSEqC H-H Motor

Met de gemotoriseerde satellietschotel van Xsarius 

kunt u met behulp van uw afstandsbediening uw 

satellietschotel draaien. Zo ontvangt u het signaal 

van diverse satellieten snel en geruisloos en kunt u 

genieten van vele televisie en radio kanalen. 
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