
COMFORTABEL TV KIJKEN 
                OP VAKANTIE

Volautomatische satelliet antenne 
geschikt voor vaste montage op 
het dak van uw caravan of camper.

SATENNE R3

gecertificeerd voor JOYNE

Dutch Design

Gebruiksgemak staat voorop

Zoals u gewend bent van SATENNE: met één druk op 

de knop de juiste satelliet. Er zijn maar liefst 12 satelliet 

posities voorgeprogrammeerd waaronder Astra 3 voor 

CanalDigitaal, Eutelsat 9 voor JOYNE en HotBird voor 

BVN. 

Groot oppervlak, groot bereik

Dankzij het aluminium schotelblad met een diameter 

van 85 cm ontvangt u met de SATENNE R3 zelfs de 

Astra 3 satelliet tot in het zuidelijkste puntje van Spanje 

en Portugal.

Toekomstzeker

De SATENNE R3 is voorzien van de nieuwste DVB-S2 

satellietherkenning technologie en hierdoor perfect ge-

schikt voor ontvangst in HD kwaliteit.

Uiterst robuust maar wél lichtgewicht en compact

Bij de ontwikkeling van de SATENNE R3 is de optimale 

balans gevonden tussen gewichtsreductie en duur-

zaamheid. Resultaat is een robuuste antenne met een 

lage opbouwhoogte van 18 cm en een gering gewicht 

van 10 kg. 

Onverslijtbare kwaliteit van Hollandse bodem

Het unieke gesloten tandwielmechanisme houdt zand 

en stof buiten zodat het mechanisme kraakvrij, soepel 

en geruisloos blijft functioneren. De coax kabel wordt 

door een buis naar de LNB gebracht, is daardoor 

netjes weggewerkt en beschadigt niet. Uitermate duur-

zaam en robuust mechanisch ontwerp voor jarenlang 

storingsvrij gebruik.

De satellietantennes zijn 
perfect te combineren 
met de SATENNE TV. 

22”

ø 85 cm

Kijk voor meer informatie op 
www.vadac.nl



SATENNE TV

De satellietantennes zijn perfect te combineren met de 

SATENNE TV.  Deze compacte 22” LED TV is voorzien 

van ingebouwde satellietontvanger en geschikt voor 

CanalDigitaal, TV Vlaanderen en JOYNE. 

De antenne en TV zijn perfect op elkaar afgestemd om 

TV kijken op uw vakantiebestemming zo plezierig 

mogelijk te maken.

Garantie en service

Iedere SATENNE is voorzien van drie jaar garantie 

vanaf het moment van aanschaf en u kunt rekenen op 

deskundige service & ondersteuning. Bovendien is een 

compleet assortiment vervangings- en uitbreidings-

onderdelen beschikbaar.

Achtergrond SATENNE

Na de introductie van SATENNE tijdens de Kampeer 

en Caravan Jaarbeurs in oktober 2010 is er veel 

gebeurd. Volautomatische satellietantennes waren tot 

die tijd kostbaar en exclusief. SATENNE bracht hier 

verandering in, een volautomatische satellietantenne 

werd ineens voor veel mensen bereikbaar waardoor 

de totale markt fors toenam. Door te anticiperen op 

grote aantallen is een zeer aantrekkelijke prijsniveau 

gerealiseerd zonder op enige manier concessies te 

doen aan kwaliteit en betrouwbaarheid. SATENNE 

heeft in korte tijd Nederland en België veroverd en in-

middels genieten vele duizenden tevreden camper- en 

caravanbezitters van hun SATENNE systeem.
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SATENNE is een merk van Vadac – kwaliteit sinds ‘97
Vadac is een toonaangevende Nederlandse producent van verschillende merken technische accessoires voor 
caravans, campers en boten. 
Met verschillende eigen merken biedt Vadac kampeerders en watersporters een breed scala aan kwalitatief 
hoogstaande oplossingen. Onze producten combineren Hollandse nuchterheid, innovatie en duurzaamheid met een 
groot gebruiksgemak.

SATENNE R3

SATENNE R3 technische specificaties:

- Antenne: 85 cm offset

- Afmetingen: 99x85x18 cm 

- Enkele LNB

- Gewicht: 10 kg

- Voeding: 12 V DC

- Spanningsbereik: 10,5 – 15,5 V DC

- Voorgeprogrammeerde satellieten: 12

- Software update: via micro SD kaart

- Software: recente software altijd gratis beschik-

baar via internet

gecertificeerd voor JOYNE

Kijk voor meer informatie op 
www.vadac.nl


