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Ervaring
Avtex is al bijna 30 jaar de vertrouwde naam voor

mobiele, vrijetijdsspecifieke, audiovisuele producten.

Ons bekwame en toegewijde team ontwerpt onze tv's

en andere bijbehorende producten die gericht zijn op

de mobiele vrijetijdsindustrie. Door de jaren heen

hebben we een schat aan ervaring en technische

expertise in deze kleine sector opgebouwd en hebben

we een diepgaand inzicht in de markt gekregen met

zijn ingewikkelde verwachtingen. Het slanke ontwerp,

hoogwaardige componenten, strenge tests,

geavanceerde technologie en de allermodernste

functies zijn kenmerkend voor Avtex-producten.

Avtex-producten worden door vele toonaangevende

fabrikanten van recreatievoertuigen over de hele

wereld goedgekeurd en geïnstalleerd.

Klantenservice
Hoewel er veel elektronische producten verkrijgbaar

zijn waarvan wordt gezegd dat ze geschikt zijn voor

de caravan of de camper, wil dit nog niet gelijk zeggen

dat ze speciaal voor deze markt zijn ontworpen.

Alle producten die door Avtex worden geleverd

hebben een uitgebreide garantie en het is deze

compromisloze inzet voor onze hoogstaande

klantenservice die een directe invloed heeft op de

producten die we leveren.

U kunt er op vertrouwen dat ieder product van Avtex

vanaf het begin is ontworpen voor de mobiele

vrijetijdsbranche en door onze technische afdeling een

strenge interne testprocedure heeft ondergaan om de

geschiktheid van het product voor deze unieke

omgeving te evalueren en om deze te laten voldoen

aan het strenge kwaliteitsniveau van de producten en

de betrouwbaarheid op lange termijn.

WHY COMPROMISE?



Intern12vCircuit
Avtex-televisies zijn vanaf de
vormgeving ontworpen voor de
outdoor recreatiebranche. Ze
werken daarom op 12/24V DC
en geven bij een lage spanning
een waarschuwing op het
scherm om u erop te wijzen dat
uw accu bijna leeg is.

AQT-Knop
Als u van locatie naar locatie of van
land naar land reist, dient u uw televisie
steeds opnieuw af te stemmen om de
lokale zender te kunnen ontvangen.
Dit is normaal gesproken een
vervelende bezigheid. Avtex-televisies
beschikken echter over een
revolutionaire AQT-knop, waarmee u
alle beschikbare televisie- en
radiostations kunt vinden en opslaan.

Batterij-Indicator
Met behulp van het intelligente
energiebeheersysteem, dat in
uw Avtex-televisie is
ingebouwd, kunt u via een
knop op uw afstandsbediening
de lading van uw accu op het
scherm volgen.
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WHY COMPROMISE?

DVB-T2: DVB-T2 is DVB-T (digital
video broadcast – per antenne) van de
2e generatie. Dit allernieuwste digitale
uitzendplatform stelt omroepen in staat
om programma’s in High Definition (HD)
uit te zenden. Alleen producten die zijn
uitgerust met een DVB-T2-tuner kunnen
HD-programma’s zonder extra apparatuur
via een standaard antenne ontvangen.

DVB-S2: DVB-S2 is DVB-S (digital
video broadcast – per satelliet) van de
2e generatie. Dit allernieuwste digitale
uitzendplatform stelt omroepen in staat
om programma’s in High Definition (HD)
uit te zenden. Producten die zijn
uitgerust met een DVB-S2-tuner
kunnen HD- programma’s zonder
extra apparatuur via een
satelliet-antenne ontvangen.

Geniet van haarscherpe High Definition
op de allernieuwste Avtex-tv's, waarvan
de meesten zowel ingebouwde
DVB-T2- als DVB-S2-tuners hebben.

Hier gaat het dus niet alleen
om HD-ready, maar om
GEÏNTEGREERDE HD!

Kijk tv zoals
nooit tevoren,
in geweldig
kristalhelder
en haarscherp
high
definition
(zonder
abonnement)
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• Multi-channel Watch 
& Record-technologie

• Bekijk één programma en
neem tegelijkertijd op iedere
digitale tv of satelliet-tv een
ander programma op

• Bekijk een dvd en neem
tegelijkertijd een
tv-programma op

• Opname inplannen vanuit
programmagids - live tv
onderbreken / afspelen

• Direct opnemen op digitale tv
of satelliet-tv naar externe
USB of HDD

DE PRO-SERIE
Bekijk een programma en neem een ander op



Het allernieuwste Avtex DRS-PRO-assortiment

zorgt voor een nieuwe norm voor mobiele entertainment.

Het nieuwe randloze edge-to-edge, 24” full HD LED-scherm

met ultrabrede kijkhoek en prachtige nieuwe lijnen maken

van dit scherm een klasse apart. Het geïnspireerde, maar

toch praktische ontwerp heeft ertoe geleid dat de

L249DRS-PRO een 24”-scherm heeft met de

afmetingen van een 21”-tv.

De L249DRS-PRO LED TV / DVD / Multi-Tuner PVR-combi

met ingebouwde dubbele DVB-T/T2- en DVB-S/S2-tuners

geven u de mogelijkheid om tv te kijken, een dvd op te

zetten of naar de radio te luisteren en tegelijkertijd via de

antenne of satelliet een programma op te nemen. Ervaar

de veelzijdigheid van het nieuwe PRO-assortiment. Ons

allernieuwste, ultraslanke, lichte en compacte model

beschikt over een AQT-knop voor een snelle afstemming,

een accumeter op het scherm en vele andere functies.
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L249DRS-PRO
Ingebouwde DVB-T2 / S2 HD digitale satellietdecoder
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24” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBIb534 x h331 x d47mm
(zonder standaard)

Gewicht 3,1kg
(met standaard)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Ultracompact, edge-to-edge, randloos design
• Full HD LED-paneel, 1920 x 1080
• Multi-tuner kijk- en opnametechnologie
• Bekijk een programma en neem een ander op
• Bekijk een dvd en neem tegelijkertijd een
tv-programma op

• Kijk tv via de antenne en neem op via de satelliet, 
of andersom

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• Accumeter op het scherm
• AQT-knop voor snelle afstemming
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC



L219DRS-PRO
Ingebouwde DVB-T2 / S2 HD digitale satellietdecoder

De L219DRS-PRO 21,5” randloze full HD 

Deze LED TV / DVD / PVR-combi met ultrabrede

kijkhoek en geavanceerde watch & record-technologie

biedt een nieuw niveau van mobiele entertainment.

Superieure prestaties en vormgeving 

Kwaliteit boordevol mobielspecifieke functies zoals

een AQT-knop voor snelle afstemming, een accumeter

op het scherm en nog veel meer!

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Ultracompact, edge-to-edge, randloos design
• Full HD LED-paneel, 1920 x 1080
• Multi-tuner kijk- en opnametechnologie
• Bekijk een programma en neem een ander op
• Bekijk een dvd en neem tegelijkertijd een
tv-programma op 

• Kijk tv via de antenne en neem op via de satelliet, 
of andersom

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• Accumeter op het scherm
• AQT-knop voor snelle afstemming
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC

21,5” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBI b492 x h289 x d46mm
(zonder standaard)

Gewicht 3,1kg
(met standaard)
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L199DRS-PRO
Ingebouwde DVB-T2 / S2 HD digitale satellietdecoder

Het ultracompacte, hedendaagse, edge-to-edge

ontwerp van de L199DRS-PRO is drastisch gereduceerd

ten aanzien van zijn fysieke afmetingen vergeleken

met de meeste standaardmodellen van deze grootte,

waarbij absoluut geen concessies zijn gedaan op het

gebied van zijn prestaties. Het Full HD-scherm biedt

een uitstekende kijkhoek en zit boordevol functies,

zoals multi-DVBT-T2/DVBS-S2-tuners waarmee u

naar een programma kunt kijken, terwijl u een ander

opneemt of zelfs een dvd kunt opzetten. Bovendien

kunt u hiermee naar HD-programma's kijken via een

standaard- of schotelantenne zonder dat u hiervoor

andere decoders nodig heeft en is hij voorzien van een

AQT-knop voor snelle afstemming die ideaal is voor de

reizigers onder ons.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Ultracompact, edge-to-edge, randloos design
• Full HD LED-paneel, 1920 x 1080
• Multi-tuner kijk- en opnametechnologie
• Bekijk een programma en neem een ander op
• Bekijk een dvd en neem tegelijkertijd een
tv-programma op 

• Kijk tv via de antenne en neem op via de satelliet, 
of andersom

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• Accumeter op het scherm
• AQT-knop voor snelle afstemming
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC

19,5” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBIb449 x h259 x d46mm
(zonder standaard)

Gewicht 2,7kg
(met standaard)
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L219DRS
Ingebouwde DVB-T2/S2 HD digitale satellietdecoder

Het nieuwe randloze edge-to-edge, 21,5”

full HD LED-scherm en een eigentijds nieuw ontwerp

kenmerken de nieuwe 9-serie tv’s van Avtex. De

L219DRS LED TV / DVD / PVR-combi met

ingebouwde DVB-T2- en DVB-S2-tuners maakt het

voor u mogelijk om zonder extra decoders

HD-programma’s te bekijken via uw antenne of

satellietschotel.

Ons allernieuwste, ultraslanke en compacte model

beschikt over een AQT-knop voor een snelle

afstemming, een accumeter op het scherm en vele

andere functies die u van een toonaangevende

mobiele recreatie-tv zou verwachten.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Ultracompact, edge-to-edge, randloos design
• 21,5” full HD-paneel 1920 x 1080
• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• AQT-knop voor snelle afstemming
• Accumeter op het scherm
• Indicator voor lage accuspanning
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC

21,5” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBI b492 x h289 x d46mm
(zonder standaard)

Gewicht 3,1kg
(met standaard)
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L199DRS
Ingebouwde DVB-T2/S2 HD digitale satellietdecoder

De stijlvolle L199DRS LED TV / DVD / PVR-combi.

Net zoals het gehele nieuwe DRS-assortiment heeft

ook de L199DRS ingebouwde DVB-T2- en

DVB-S2-tuners, zodat u van HD-tv-programma's via

uw antenne of satellietschotel kunt genieten, zonder

dat u hiervoor een extra decoderkast nodig heeft. Hij

heeft ook extra functies, zoals de unieke AQT-knop

van Avtex voor een snelle afstemming en de

mogelijkheid om live tv op te nemen, te pauzeren of

programma’s op een USB-stick of externe harde schijf

op te slaan.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Ultracompact, edge-to-edge, randloos design
• 19,5” full HD-paneel 1920 x 1080
• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• AQT-knop voor snelle afstemming
• Accumeter op het scherm
• Indicator voor lage accuspanning
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV's
• 240v AC / 12v/24v DC

19,5” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBIb449 x h259 x d46mm
(zonder standaard)

Gewicht 2,7kg
(met standaard)

11



12

L329TRS
Ingebouwde DVB-T2 / S2 full HD digitale satellietdecoder

b730 x h432 x d61mm
(zonder standaard)

Gewicht 5,6kg
(met standaard)

De nieuwe full HD 32” L329TRS biedt zelfs aan

reizigers de luxe van een breedbeeldscherm dankzij

zijn ultracompacte stijlvolle ontwerp. Hij werkt via de

netspanning (240v AC) of op een accu (12-24V DC)

en met een ingebouwde DVB-T2 HD- en DVB-S2

HD-tuner zorgt de L329TSR ervoor dat u bijna overal

van HD-tv kunt genieten via een antenne of

satellietschotel!

Met extra functies zoals de AQT-knop van Avtex voor

een snelle afstemming en de mogelijkheid om live tv

op te nemen, te pauzeren of programma’s op een

extern geheugenapparaat op te slaan, is dit een grote

mobiele tv op z’n best.

32” BREEDBEELD DIGITAAL & SATELLIET LED-TV

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• 32” full HD-paneel 1920 x 1080
• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• AQT-knop voor snelle afstemming
• Accumeter op het scherm
• Indicator voor lage accuspanning
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen
zowel via de satelliet als de tv

• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC
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L168DRS
Ingebouwde DVB-T2/S2 HD digitale satellietdecoder

De L168DRS is een ultracompact, 

ultralichtgewicht breedbeeld 16” full HD LED TV / DVD

/ PVR-combi met ingebouwde DVB-T2 en DVB-S2 en

beschikt over het AQT-tuningssysteem met één druk

op de knop en directe opnamemogelijkheden met

timer vanaf de elektronische programmagids.

Hij is speciaal ontworpen voor de mobiele markt met

een batterij-indicator op het beeldscherm en een

eenvoudig toegankelijke indicator voor de

signaalkwaliteit/sterkte.

b376 x h235 x d44mm
(zonder standaard)

Gewicht 1,6kg
(met standaard)

16” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBI

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• 16” full HD LED-paneel
• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• Live tv pauzeren/afspelen
• Direct op USB opnemen via satelliet of antenne
• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• DVB-S & DVB-S2 digitale satelliettuner
• Ingebouwde HD voor kanalen via antenne en satelliet
• DVD-/CD-speler
• Accumeter op het scherm
• AQT-knop voor snelle afstemming
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC
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L188DR
HD digitale TV-/DVD-combinatie

De L188DR LED TV / DVD / PVR-combi met

ingebouwde DVB-T2 HD-tuner geeft u toegang tot

HD-programma’s via uw gewone antenne!

De L188DR profiteert van alle uitstekende functies die

u van een Avtex-tv gewend bent, zoals een AQT-knop

en live tv opnemen en pauzeren met een USB-stick of

HDD, om maar een paar voorbeelden te noemen,

maar dit maal in High Definition!

b437 x h261 x d46mm
(zonder standaard)

Gewicht 2,4kg
(met standaard)

18,5” DIGITALE BREEDBEELD LED TV/DVD-COMBI

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• 18,5” LED-paneel
• Opname inplannen vanuit de programmagids (EPG)
• Live-tv onderbreken/afspelen/op USB opnemen  
• DVBT & DVBT2 digitale tuner
• HD ingebouwd voor antenne-tv
• DVD-/CD-speler
• Accumeter op het scherm
• AQT-knop voor snelle afstemming
• CI-aansluiting voor toegang tot Pay TV’s
• 240v AC / 12v/24v DC



9-SERIE EIGENSCHAPPEN
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Model L249DRS-PRO L219DRS-PRO L199DRS-PRO L219DRS L199DRS L329TRS

Schermgrootte 24” 21.5” 19.5” 21.5” 19.5” 32”

Breedbeeldformaat • • • • • •

LED-scherm • • • • • •

Schermresolutie 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Kijkhoek H 178 178 176 178 176 178

Kijkhoek V 178 178 176 178 176 178

DVB-S2 HD satellietdecoder • • • • • •

DVB-T2 HD via antenne • • • • • •

DVB-T2 H.265 • • • • • •

DVD • • • • •

CD • • • • •

AQT • • • • • •

CI-gleuf • • • • • •

Watch & Record • • •

Pauzeren • • • • • •

Afspelen • • • • • •

Direct opnemen op USB • • • • • •

Opname inplannen vanuit • • • • • •

de programmagids (EPG))

Full HD • • • • • •

HDMI x2 x2 x2 x2 x2 x2

HDMI ARC • • • • • •

Coaxiale audio-uitgang • • • • • •

USB x2 x2 x2 x2 x2 x2

Hoofdtelefoonaansluiting • • • • • •

Mini AV-invoer • • • • •

RCA-invoer •

Wandmontage VESA • • • • • •

Aan-/uit-knop • • • • • •

Werking op 240v • • • • • •

Werking op 12v • • • • • •

Werking op 24v • • • • • •

Gewicht (zonder standaard) 3,5kg 3,1kg 2,7kg 3,1kg 2,7kg 5,6Kg

Afmetingen (b / h / d) mm 534 x 311 x 47 492 x 289 x 47 449 x 259 x 46 492 x 289 x 47 449 x 259 x 46 730 x 432 x 61

(zonder standaard)

Afmetingen (b / h / d) mm 534 x 334 x 47 492 x 308 x 47 449 x 278 x 46 492 x 308 x 47 449 x 278 x 46 730 x 472 x 61

(met standaardt)

Afwerking Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart Zwart

Afstandsbediening / stroom • • • • • •

kabels / instructies
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8-SERIE EIGENSCHAPPEN

Model L188DR L168DRS

Schermgrootte 18.5” 16”

Breedbeeldformaat • •

LED-scherm • •

Schermresolutie 1366 x 768 1920 x 1080

Kijkhoek H 170 160

Kijkhoek V 160 160

DVB-S2 HD satellietdecoder •

DVB-T2 HD via antenne • •

DVB-T2 H.265 • •

DVD • •

CD • •

AQT • •

CI-gleuf • •

Watch & Record

Pauzeren • •

Afspelen • •

Direct opnemen op USB • •

Opname inplannen vanuit • •

de programmagids (EPG)

Full HD •

HDMI x2 x2

HDMI ARC

Coaxiale audio-uitgang • •

USB x2 x2

Hoofdtelefoonaansluiting • •

Mini AV-invoer

RCA-invoer • •

Wandmontage VESA • •

Aan-/uit-knop • •

Werking op 240v • •

Werking op 12v • •

Werking op 24v • •

Gewicht (zonder standaard) 2,6kg 2Kg

Afmetingen (b / h / d) mm 437 x 261 x 46 378 x 237 x 47

(zonder standaard)

Afmetingen (b / h / d) mm 437 x 281 x 46 378 x 257 x 47

(met standaardt)

Afwerking Zwart Zwart

Afstandsbediening / stroom • •

kabels / instructies
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Dompel uzelf onder

AUDIO



De Avtex Audio mini-soundbar zorgt voor een

revolutie in uw audio-ervaring thuis of onderweg.

Dompel uzelf onder in het diepe, rijke en

fluweelachtige geluid van dit vier-luidsprekersysteem.

De Avtex Audio mini-soundbar biedt een natuurlijke

aanvulling op uw Avtex-tv (verbindingsbeugel voor tv

uit de 8- en 9-serie meegeleverd en andere beugels

zijn verkrijgbaar) of fungeert als een stand-alone

Bluetooth-luidspreker.

Maak verbinding via Bluetooth en geniet van

draadloze muziek vanaf uw Bluetooth-telefoon of

-apparaten. Deze soundbar is ontworpen voor een

12/24V DC-accu en netspanning, waardoor dit

apparaat perfect is voor uw caravan, camper of boot,

maar ook voor in huis. U zult versteld staan van de

uitzonderlijke prestaties van zo’n klein apparaat.

Bewonder het prachtige Avtex-design van deze

nieuwe Avtex Audio mini-soundbar.

SB195BT SOUNDBAR
All-in-One TV Soundbar & Bluetooth Luidsprekersysteem
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AUDIOb436 x h46 x d68mm
(zonder standaard)

Gewicht 1,2kg

DE COMPLETE OPLOSSING

De SB195BT wordt compleet geleverd met een beugel

zodat deze kan worden bevestigd aan de nieuwste

Avtex tv's voor wandmontage. Verwijder hiervoor

gewoon de tv-standaard (omdat deze niet nodig is voor

wandmontage) en gebruik dezelfde twee gaten voor

deze standaard om de beugel en soundbar te

bevestigen. Heel eenvoudig dus. Raadpleeg eventueel

voor andere tv-merken of oudere Avtex-modellen uw

leverancier voor de wandmontage-mogelijkheden.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Bluetooth draadloze muziekstreaming
• Ultracompact ontwerp
• Stuurprogramma voor vier luidsprekers
• Superieur toonbereik voor helder geluid
• Eenvoudige installatie
• USB-weergave
• HDMI Arc
• Coaxiale audio-uitgang
• Aux in
• EQ-instellingen
• 240v AC / 12v/24v DC
• Vermogen: 2 x 10W
• Energieverbruik: 12v - 0.75A / 24v - 0.42A
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STH3000

De sterke STH3000 antenne met LTE-filter

is speciaal ontworpen voor digitale televisie. Hij is

lichtgewicht, compact en erg eenvoudig te gebruiken.

Met zijn unieke flexibele bevestigingssysteem kan hij

binnen enkele seconden zowel binnen als buiten worden

geïnstalleerd. De geïntegreerde 20db-versterker kan

door de uitzetfunctie van de antenne op de meeste

set-top boxen en alle digitale Avtex-televisies worden

aangedreven. Als alternatief kan de STH3000 gebruik

maken van een 12/24v DC power inserter (inbegrepen),

perfect voor zowel caravans als trucks!

SPECIFICATIE
• High gain 20dB TV-antenne

• Directioneel

• LTE (4G) geïntegreerde filtering 

• Ingebouwde lage ruis-versterker

• 2-wegs energiebron

(TV-antenne uitschakelen of 12v / 24v)

• Flexibele zuignapmontage (vergelijkbaar met GPS-

windschermbevestiging) – niet nodig om gaten te boren

• Stang of wandbevestigingsbeugel ook bijgeleverd

• UV-resistente behuizing

• Waterafstotend

ANPS104

De Avtex ANPS104 is de perfecte oplossing

voor gebieden met een lage signaalsterkte of voor het

versterken van het signaal naar maximaal vier afzonderlijke

TV-locaties. De Avtex ANPS104-versterker werkt op 12v

DC en is ontworpen voor gebruik in caravans of campers.

KENMERKEN
• Lage ruis-versterkertechnologie

• 1 ingang en 4 uitgangen

• High 12dB Gain

• 12v gelijkspanning – kabel bijgeleverd

• LED-indicatorVERSTERKER

ANTENNE



Navigatie voor 
Caravans & Campers

Naar aanleiding van een
samenwerking tussen Avtex
en de wereldmarktleider in
satellietnavigatie, Garmin, 

is er nu een assortiment aan
satellietnavigatieproducten

voor de caravan en 
camper verkrijgbaar.

Deze apparaten worden
aanbevolen door de Caravan

and Motorhome Club en
bevatten de allernieuwste

locatiegegevens voor zowel
binnen- als buitenland en
bovendien meer dan 9000
locatiegegevens verspreid

over heel Europa.

CARAVAN AND 

MOTORHOME CLUB

EDITIONS



TOURERONE
Satellietnavigatie voor caravans en campers
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b170 x h99 x d14mm Gewicht ,261kgSATELLIETNAVIGATIE

De nieuwe Avtex Tourer One is ontwikkeld

middel van een samenwerking tussen Avtex en

wereldmarktleider in satellietnavigatie, Garmin, en

wordt geleverd met functies die speciaal geschikt zijn

voor caravans en campers. Als ‘Caravan and

Motorhome Club Edition’ bevat dit apparaat alle

gegevens van de Caravan and Motorhome Club

waarmee u de beste locaties, volgens deze club, in

heel Europa kunt opzoeken, filteren en bekijken.

De Avtex Tourer One is ontworpen voor een

eenvoudige navigatie met campers en caravans. Hij is

voorzien van gedetailleerde kaarten van 45 Europese

landen, waaronder informatie over wegbeperkingen

zoals brughoogten. Voer gewoon de

specificatiegegevens van uw camper of caravan in en

dan zal Tourer One uw voertuigprofiel toepassen voor

het vinden van de meest efficiënte route door heel

Europa. Uw route zal worden bepaald op basis van

zijn hoogte, gewicht, lengte en breedte.



KENMERKEN
• 7” kaderloze display die u naar uw bestemming

begeleidt met pinch-to-zoom, een capacitief

scherm & eenvoudige routebepalingsfunctie.

• Caravan- en camperprofiel toont snelheidslimieten,

hoogtebeperkingen en waarschuwingen voor

scherpe bochten en nog veel meer

• Drie exclusieve Caravan and Motorhome Club

databases

• Uitgebreide Europese locatiegegevens van de

Caravan and Motorhome Club

• Gratis Lifetime Digital Traffic

• TripAdvisor Travel POI’s met beoordelingen

• Gratis updates van European Lifetime Map via pc,

Mac of WiFi.

• Wegwaarschuwingen, hoogteprofiel,

vermoeidheidswaarschuwing en andere

waarschuwingen voor de bestuurder

• Handsfree-functies waaronder telefoneren met

Bluetooth®, slimme notificaties en navigatie met

spraakherkenning

• Navigate Complex Interchanes met stapsgewijze

aanwijzingen en actieve route-instructies

• Compatibel met BC™ 30 Wireless Backup Camera

(niet inbegrepen)
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Caravan and Motorhome Club-menu

Locaties filteren op voorzieningen Locaties Caravan and Motorhome Club Hoogteprofiel

Caravan and Motorhome-profiel

Verkeersrapporten  Weergave afslagen
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TOURERONEPLUS
Satellietnavigatie met geïntegreerde dashcam

All-in-one 6” Caravan and Motorhome Club

Edition satellietnavigatiesysteem Avtex Tourer One

Plus met premium navigatiefuncties heeft een

ingebouwde dashcam die als ooggetuige op de weg

fungeert en een opname maakt van uw reis.

• Aangepaste route voor uw voertuig op afmeting en

gewicht van uw camper of auto- en

caravancombinatie.

• Wegwaarschuwingen voor brughoogten,

gewichtslimieten, scherpe bochten, steile hellingen

en nog veel meer.

• Assistentiefuncties zoals waarschuwingen voor het

onbedoeld verlaten van de rijstrook en botsing aan

de voorzijde.

• Gedetailleerde kaarten van Europa met gratis

levenslang digitale kaart- en verkeersupdates, de

beste verkeersvermijdingsoplossing van Garmin

De Avtex Tourer One Plus biedt meer dan alleen

richtingaanwijzingen. De ingebouwde dashcam zal

beelden van iedere botsing opnemen en bewaren die

achteraf van doorslaggevende aard kunnen zijn als er

een verkeersfout wordt vastgesteld. Met de 

magnetische houder kunt u hem eenvoudig in uw

voertuig bevestigen en weer verwijderen. De

verstelbare zwenklens die op uw voorruit of

dashboard is gemonteerd, geeft u een optimaal zicht

over de weg voor de opname en een 6” glasscherm

met pinch-to-zoom. De Tourer One Plus is een

belangrijke apparaat voor caravan- en camperhouders

en bevat alle gegevens van de Caravan and

Motorhome Club waarmee u de beste locaties,

volgens deze club, in heel Europa kunt opzoeken,

filteren en bekijken.

Zodra u begint te rijden zal de Tourer One Plus

automatisch continu HD-videobeelden opnemen. Bij

een botsing slaat de Incident Detection (G-sensor)

automatisch het beeldmateriaal op. U kunt ook

handmatig beeldmateriaal opslaan met een druk op

de knop.

Het apparaat kan ook eenvoudig uit zijn

magnetische houder worden gehaald zodat u

close-upbeelden van de schade kunt maken met de

Snapshot-functie.



b183 x h94 x d15mm Gewicht ,3192kg SATELLIETNAVIGATIE MET DASH-CAM

KENMERKEN
• 6” Display die u naar uw bestemming begeleidt met

pinch-to-zoom, een capacitief scherm & eenvoudige

routebepalingsfunctie.

• Caravan- en camperprofiel toont snelheidslimieten,

hoogtebeperkingen en waarschuwingen voor

scherpe bochten en nog veel meer

• Drie exclusieve Caravan and Motorhome Club

databases

• Uitgebreide Europese locatiegegevens van de

Caravan and Motorhome Club

• Gratis updates van European Lifetime Map via pc of Mac

• Gratis Lifetime Digital Traffic

• Wegwaarschuwingen, hoogteprofiel, vermoeidheidswaar-

schuwing, waarschuwing voor botsing aan voorzijde,

waarschuwing voor het onbedoeld verlaten van de

rijstrook en andere waarschuwingen voor de bestuurder

• Handsfree-functies waaronder telefoneren met

Bluetooth®, slimme notificaties en navigatie met

spraakherkenning

• Navigate Complex Interchanges met stapsgewijze

aanwijzingen en actieve route-instructies

• Garmin Real Vision

• TripAdvisor Travel POI’s met beoordelingen

• Magnetische montage
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Met GPS kan optioneel de locatie, snelheid, datum en

tijd worden toegevoegd om precies te kunnen

registreren waar en wanneer het ongeluk is gebeurd. 

Een 8 GB microSD™-kaart is inbegrepen.

Videobeelden kunnen direct op het grote 6” scherm

van de Tourer One Plus worden afgespeeld.

Caravan and Motorhome Club-menu

Caravan and Motorhome Club
locaties

Huidige digitale verkeerssituatieLocaties filteren op voorzieningen Caravan en camperprofiel

Waarschuwing voor botsing

Garmin Real Vision Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook
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Een draagtas van hoge kwaliteit die speciaal

voor het vervoeren en beschermen van de Avtex 660

Camper Premium, Tourer One en Tourer One Plus

Sat Nav.

SPECIFICATIE
• Geschikt voor Avtex Tourer One

• Geschikt voor Avtex Tourer One Plus

• Geschikt voor Avtex 660 Camper Premium

• Stevig, duurzaam, harde buitenkant

• Extra vak voor auto-oplader

• Vulling aan de binnenkant voor extra bescherming

Deze stevige draagtassen van hoge kwaliteit

zijn speciaal ontworpen om de 16, 18,5, 21,5 en 24

LED tv/dvd-combinaties in deze serie te vervoeren en

te beschermen. Ze hebben aparte vakken voor alle

accessoires en kabels die bij de beeldschermen horen

en ook nog ruimte voor een paar dvd's. Ze worden

geleverd met een afneembare schouderriem voor het

gebruiksgemak.

DRAAGTASSEN VOOR 
TV & SOUNDBAR

SAT NAV DRAAGTAS

AK654 SAT NAV DRAAGTAS

16, 18.5, 19.5, 21.5 & 24” DRAAGTASSEN
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MONTAGESYSTEMEN

MONTAGE SYSTEMEN

SPECIFICATIE
• Max. draagkracht: 25kg

• Schermafmeting: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Quick release-functie

• VESA-compatibel: 

50/75/100mm

• In zilver

In de stijlbewuste wereld van vandaag worden veel van onze beslissingen geleid door design. 

Dus bij de keuze van een flatscreen tv-montagesysteem is een mooi ontworpen, ruimtebesparende oplossing erg

belangrijk. Ons nieuwe assortiment met ‘quick release'-montagesystemen is zowel zeer eenvoudig als functioneel.

De meeste beugels kunnen draaien en kantelen (variërend per model, zie onderstaande specificaties) en hebben

een snelle verwijderingsfunctie waarmee u uw televisie snel en eenvoudig op de beugel kunt bevestigen en hiervan

kunt verwijderen. Dit is een geweldige functie voor de veiligheid en voor degenen die onderweg zijn.

SV.5

SPECIFICATIE
• Max. draagkracht: 8kg

• Schermafmeting: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Kantelen: 110º naar beneden

• Draaien: 360º

• VESA-compatibel:

50/75/100mm

• In zilver

SV6

SPECIFICATIE
• Max. draagkracht: 15kg

• Schermafmeting: 10” – 24”

(25,5cm – 70cm)

• Snelle verwijdering en

vergrendelingsfunctie

• Draaien: 180º

• Kantelen: 15º omhoog/omlaag

• VESA-compatibel: 

75/100mm

• Geïntegreerde waterpas 

• In zilver

SV7
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SPECIFICATIE
• Max. draagkracht: 15kg

• Schermafmeting: 10” – 24” (25,5cm – 70cm)

• ‘Quick release’-functie

• Kantelen: 15º omhoog / omlaag

• Draaien: 180º

• Draaipunt: 360º

• VESA-compatibel: 75/100mm

• Verlenging: 3,78” – 9,88” (96 – 251mm)

• Geïntegreerde waterpas

• Kabelbeheersysteem

• In zilver

SV8

De AK86TM is een kwalitatief hoogwaardig

VESA-montagesysteem dat van lichtgewicht aluminium

is gemaakt en speciaal voor de mobiele vrijetijdsbranche

is ontworpen. De AK86TM heeft een eenvoudig maar

slim vergrendelingssysteem waarmee u de beugel snel

kunt vastzetten zodat hij klaar is voor vertrek! De dubbele

arm- en kantelwerking zorgt voor maximale flexibiliteit

en geeft u de mogelijkheid om de kijkhoek van uw tv

optimaal aan te passen. Met de handige ‘quick

release’-functie kunt u ook nog eens uw tv snel, op de

veiligste manier, verwijderen en opnieuw bevestigen.

SPECIFICATIE
• Vergrendelingsfunctie met veer

• Anti-diefstal ‘quick release’-systeem

• Constructie van lichtgewicht aluminium

• Dubbele arm met kantel- en draaikop

• Verlengbaar vanaf de wandmontage: 88 – 408mm

AK87TM

SPECIFICATIE
• Max. draagkracht: 15kg

• Schermafmeting: 10” – 24” (25,5cm – 70cm)

• ‘Quick release’-functie

• Kantelen: 15º omhoog/omlaag

• Draaien: 180º

• Draaipunt: 360º

• VESA-compatibel: 70/100mm

• Verlenging: 3,78” – 17,95” (96 – 456mm)

• Geïntegreerde waterpas

• Kabelbeheersysteem

• In zilver

SV9

MONTAGESYSTEMEN



Avtex heeft een beleid dat is gericht op voortdurende verbetering en behoudt zich derhalve het recht voor om
technische specificaties, eigenschappen en toepassingen zonder enige kennisgeving te wijzigen.



AVTEX LIMITED
Calon Point 1 Fountain Lane St Mellons Cardiff CF3 0FE Verenigd Koninkrijk
Telefoon 02920 847670  E-mail info@avtex.co.uk
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