
TERTEK® Digitale antenner

TERTEK® er designet til montering på Hus, Båden, Autocamperen og 

campingvognen.

Med de mange monterings muligheder, vil TERTEK® altid kunne monteres  

optimal for modtagelse af signal og være en holdbar og stilfuld antenne  

løsning også i fremtiden.
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Tertek® DAB+/TV

Tertek® Internet MIMO/DAB+/TV

Tertek® Internet MIMO

VARIANTER:MODELLER: FARVER:

home

• optimeret antenne element til modtagelse af vandrette 

og lodrette signaler, som også gør antennen rigtig mobil 

og modtager fra både hoved og hjælpe sendere. 

• med Top-Luk system på mast, beskytter TERTEK®, tag-

gennemføringen ved at lukke helt ned til taget med en 

transport højde på kun 120 mm.

• antenne er beskyttet mod det nye mobile sendenet 5G/

LTE samt Tetra, så du også er sikret den bedste antenne 

løsning i fremtiden.

• leveres med strømforsyning med 2 udgange, som kan 

splittes ud til flere slutbrugere stik.

TERTEK® DAB+/TV 

• DVB-T2, HEVC, DAB+, 2G/3G/4G/5G/LTE MIMO

• Specifikationer som TERTEK® DAB+/TV og  

Tertek® Internet MIMO

TERTEK® DAB+/TV OG INTERNET MIMO 
SAMLET I ÉN ANTENNE

VERDENS NYHED!

• 2G/3G/4G/5G LTE Internet antenne. TERTEK® Internet 

MIMO er en rundstråle multibånds internet antenne med 

et unikt design.

• TERTEK® Internet MIMO er en mobil eksterne antenne 

som er UV bestandig og som nemt tilsluttes router eller 

modem med mulighed for montering af to stk. eksterne 

antenner samt simkort med data. 

• MIMO betyder at der er to stk. antenner med hvert sit 

kabel. 

TERTEK® INTERNET MIMO 
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