
      

 

Prijslijst video producten DBV-T & CAM2300 
 

1) DVB-T-installatie: mogelijke versies en prijzen 

HF Prints DVB-T zender - Model  SD: Een DVB-T zender met de standaard MPEG 2 encoder, maximaal 
vermogen 5 tot 10 Watt, voorzien van één of twee kanalen. Deze zender is in een compacte 3HE-behuizing 
gemonteerd, volledig voorzien van koeling ed. Het front is voorzien van een gemakkelijk afleesbare digitale 
display en bedieningsorganen. 

De prijs van model SD:  € 5500,00  

Idem maar dan twee kanalen: € 6250,00  

 

HF Prints DVB-T zender - Model  HD: is gelijk aan model SD, echter met een HD encoder (H264) 

De prijs van model HD:  € 5750,00  

Idem maar dan twee kanalen: € 6500,00 1 kanaal in H264 (HD) en 1 kanaal in MPEG 2 (SD) 

Voor alle zenders geldt: het opgegeven vermogen is regelbaar/programmeerbaar tot maximaal deze 
waarde. 

 

HF Prints DVB-T ontvanger (professioneel) 

Voor het aansturen van grote videoschermen waarvoor men een SDI-feed nodig heeft, is een professionele 
ontvanger met SD-SDI-uitgang leverbaar.  

Op het front bedienbaar met een duidelijke digitale display: € 1250,-  

Idem professionele diversity ontvanger maar dan met HD-SDI (audio embedded) uit:  € 2500,- 

Idem, consumer ontvanger met HDMI €   100,- 

 

Antennes 

Breedband rondstraler, geschikt voor het gehele frequentiegebied van 470 – 700 MHz:  € 300,- 
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Antenne Kabels 

Professionele kabels waarin niet onnodig vermogen verloren gaat: 

Tot 10 meter lengte  H 1007 of H1000:             € 2,00 per meter (H1007) of € 2,25 per meter (H1000)   

Langer dan 10 meter adviseren wij ½ inch Cellflex:      € 4,00 per meter, connectoren € 20,00 per stuk 

Boven de 25 meter adviseren wij 7/8 inch Cellflex:      € 7,00 per meter, connectoren € 30,00 per stuk  

 

2) CAM2300 portabel camera zender 

 

HD versie: 

CAM 2300 Camera zender, met emb. SDI en accumounts €  4000,00 

Minusprijs indien geen accumounts      €  - 400,00 

Ontvangers diversity met emb. SDI vanaf   €   2500,00 

HDMI en composite uit. 

 

3) TBT425 Talk back Transmitter 

Zender TBT425 enkel:      € 2000,00 
  Dubbel:      € 2600,00 
Optioneel retourontvanger:    €   500,00  
 

4) TBR425 UHF ontvanger ( Oortje) 

Oortje TBR425    €   400,00  
vanaf 3 stuks     €   350,00 per stuk   
Acculader     €   50,00  per stuk 
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Prijslijst per 01/01/2015, exclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. 
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