
Antena Fuba DAA110 (alu) - 630 złAntena Fuba DAA850 (alu)  - 430 zł

Antena sat 65 cm ze statywem  - 200 zł

TechniSat Satman 850 Smiley alu - 550 zł Antena Corab 900 - 100 zł

- markowa antena 1,1m 
o doskonałej jakości
- produkcja włoska
- cała alu - czasza nie 
zardzewieje
- 15 lat gwarancji 
fabrycznej
- 5 kolorów czaszy

- jeszcze droższa, 
ale to już dla wyma-
gających klientów lub 
zbiorcze instalacje
- szkoda, że nie ma 
1,2 m
- ogrzewanie czaszy 
trzeba dokupić

- markowa antena 85 
cm o b. dobrej jakości
- produkcja włoska
- cała alu - czasza nie 
zardzewieje
- 15 lat gwarancji 
fabrycznej
- 5 kolorów czaszy

- tania nie jest, ale 
warto
- ogrzewanie czaszy 
trzeba dokupić

- przenośna antena sa-
telitarna do szybkiego 
montażu na kempingu 
lub na działce
- antena 64x59cm, 
LNB Single, statyw 
trójnożny, aluminiowy, 
składany

- może być za mała dla 
niektórych kanałów HD, 
wtedy antena 80cm
- trzeba precyzyjnie 
ustawić 
- wskazany zakup 
wskaźnika lub miernika

- niemiecka antena 
TechniSat
- żółty kolor i ten 
uśmiech-:) idealna na 
prezent
- czasza i uchwyty w 
100% z aluminium

- droga, ale warto ze 
względu na... uśmiech
- brak konwertera UNY-
SAT lub innego można 
dokupić na 40 mm

- czasza 90 cm (stal 
lub alu)
- b. dobre parametry - 
wysoki zysk
- farba poliestrowa o 
chropowatej teksturze
- grafitowa/biała czasza
- polski producent 

- trzeba uważać, aby 
nie pogiąć czaszy 
(szczególnie) alu przy 
montażu

6 polecanych anten satelitarnych

SATKURIER.pl

Najlepsze anteny satelitarne pod choinkę

Antena sat 65 cm dla TIR-a  - 150 zł

 - przenośna antena 
satelitarna do szyb-
kiego montażu dla 
kierowcy TIR-a
- antena 64x59 cm,LNB 
Single, przyssawka w 
oknie ciężarówki i bal-
konowy pośredniczący

- może być za mała dla 
niektórych kanałów HD
- trzeba precyzyjnie 
ustawić 
- wskazany zakup 
wskaźnika lub miernika


