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Doordacht ontwikkelde mechanisme
Het tandwielhuis van aluminium persgietwerk ondersteunt de drijfassen 

van Xsarius Snipe 2, voor een duurzame en lange levensduur.

Antenne vergrendelings- en 
positioneringssysteem

Het basis vergrendelings- en positioneringssyteem 

houdt de antenne stevig op zijn plek wanneer 

bijvoorbeeld een camper of caravan zich voortbeweegt. 

De Xsarius Snipe 2 heeft een platte ondergrond 

en wordt tevens geleverd met aluminium 

bevestigingsplaat. Dit maakt de Xsarius Snipe 2 de 

ideale antenne om vast te monteren op uw camper of 

caravan.

Dankzij de Auto Skew functie zal de Xsarius Snipe 2 automatisch 
de Skew instellingen optimaliseren en bepalen. Deze skew 

instelling varieert afhankelijk van uw locatie op aarde.

De vol automatische Xsarius Snipe 2 is de meeste compacte 
vlaktantenne op de markt.

Skew functie Schitterend Design & Compact

192 mm



Innovatieve controller voor 
software update via USB
De Xsarius Snipe 2 wordt geleverd met een innovatieve 

controller met LCD scherm en usb poort. Met 1 druk op 

de knop wordt de gewenste satelliet gevonden.

De USB aansluiting op de controller maakt het 

mogelijk bij wijzigingen via usb-stick binnen enkele 

seconden te upgraden. Hierdoor hoeft de antenne niet 

gedemonteerd te worden. Daarnaast toont de controller 

verschillende antenne details voor optimaal gebruik.

Zeer krachtige & stille motor
De Xsarius Snipe 2 beschikt over een zeer krachtige en stille motor. 

Door zijn 18:1 gear ratio biedt de Snipe 2 een zeer hoog vermogen.

Door het compacte formaat is de Xsarius Snipe 2 gemakkelijk 
overal mee naar toe te nemen en neer te zetten. Daarnaast kan de 

antenne worden gemonteerd op een camper of caravan

De Xsarius Snipe 2 beschikt over 9 voorgeprogrammeerde 
satellieten. Daarnaast kunnen er nog 3 satellieten worden 

geïnstalleerd met de innovatieve controller. 

Portable & Monteerbaar Satellieten installeren



Input Satelliet Frequentie

Polarisatie

Antenne Gain

Afmetingen (B x D x H)

Gewicht

Min EIRP

Hellingshoek (Elevatie, Azimuth, Skew)

Uitricht tijd

  Output

LNB  Output Frequentie

  L.O. Frequentie

Temperatuur bereik

Input Voltage

Stroomvoorziening

10.7 ~ 12.75 GHz

Verticaal & Horizontaal

33.7 dBi @ 12.7 GHz

515 × 355 × 192 mm

10.1 kg

50 dBW

15° ~ 90° ,  360° , -45° ~ +45°

120 seconden (gemiddeld)

1 / 2 output (Optioneel)

950 ~ 2,150 MHz

9.75 / 10.6 GHz

-30 °C ~ +60 °C

DC 12 ~ 24 V

30 W (in zoekmodus)

Specificaties:

Astra 1  (19.2)

Astra 3  (23.5)
Compact & Krachtig:
De Xsarius Snipe 2 kenmerkt zich door zijn 
compacte en stijlvolle ontwerp. Het bereik van de 
Xsarius Snipe 2 is vergelijkbaar met schotels van 
60cm

Kwaliteit & Service:
Xsarius ontwikkeld innovatieve techniek in combinatie 

met een strak design en top kwaliteit. Tv ontvangst 

tijdens uw reis of verblijf in de camper, caravan of boot 

wordt hiermee gegarandeerd. De Xsarius Snipe 2 wordt 

dan ook standaard geleverd met 3 jaar garantie.
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