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geniet van je vakantie
zonder beperkingen!

ALTIJD
EEN STER VOORUIT
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PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

Collectie 2021

NIEUW

2021

PRESTIGE
DESIGN EDITION
ONTDEK EEN
NIEUWE RUIMTE
EN EEN NIEUW
DESIGN

met zijn lengte van 7,95 meter, een nieuwe dimensie en een uitzonderlijk design
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PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

Collectie 2021
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ZIE HET GROOTS!
• Een stijlvolle en ruime keuken (1)
• Een centraal bed XXL met
verstelbare hoofdeinden of twee
eenpersoonsbedden (2)
• Een mooie, frisse badkamer (3)
• En nog meer opslagruimte:
- Flessenrek bij de ingang met minibar (4)
- Lade in de zitbank (5)
- Dubbele vloer (6)
- Meer opbergkasten aan de muren (7)
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een grote, volledig uitgeruste keuken zodat koken elke dag opnieuw een plezier is...
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PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

Collectie 2021

EÉN CAMPING-CAR VAN AUTOSTAR
NOG RUIMER DAN VOORHEEN

MEER COMFORT
2 MODELLEN OM UIT TE KIEZEN

LUXUEUS EN ROBUUST
CHASSIS AL-KO
HEAVY 4,5 t
Een extra brede achteras,
een verlaagd zwaartepunt
en onafhankelijke
torsiestaafvering voor een
erkende en onberispelijke
rijvaardigheid.
Dankzij de dubbele vloer
kunnen ook grote artikelen
worden opgeborgen.

FULL VISION 360° +
BLUETOOTH
Buitenkantzicht van
binnenuit + zicht op
van de buitenkant van
het voertuig direct op
het scherm van uw
smartphone (nieuw
voor 2021, Premiumpakket).

CENTRALE VERWARMING
VAN ALDE®
Zonder luchtverplaatsing en in
combinatie met een warmtewisselaar
en een verwarmde cabinevloermat
(Premium-pakket) kunt u met het
warmwatersysteem en centrale
verwarming van ALDE in alle
seizoenen en met volledige
gemoedsrust op vakantie gaan.

MET CENTRAAL BED
KLASSE III-LABEL
Bij -15° kan het voertuig
in minder dan 4 uur tijd
een temperatuur van 20°
bereiken in de hele camper.
De Prestige Design Edition
overtreft de verwachtingen.

MET TWEE EENPERSOONSBEDDEN

DAG

DAG

NACHT

NACHT

RUITENWISSERS
De ruitenwisserbladen
zorgen voor een optimale
reiniging van de voorruit.

détourage du bon visuel en cours
GASAANSLUITING BUITEN
ideaal voor
plancha of
barbecue

GESTOFFEERDE
LAADRUIMTE
voor een betere geluidsen warmte-isolatie en een
mooiere afwerking.

I790 LC DESIGN EDITION
7,95 m - 4 plaatsen - 4 slaapplaatsen

WOONGEDEELTE MET XXL SECURITY
. 2-puntsvergrendeling en centrale
vergrendeling op afstand
. Vensteropening (zichtbaarheid - licht)
. Standaard vliegenhor

VOORLAMPEN
VOLLEDIG LED

NIEUWE GRILLE
Nieuw design

PROTECT-STAR ALUFIBER-LABEL
Optimale bescherming in superbestendig polyester (dak, ondervloer)
tegen hagel, takken, vocht en zout. Flank- en achterzijdebescherming
van Aluﬁber (combinatie van polyester en aluminium).

KIES UW KUSSENS

De kit omvat:
• 4 kussens, met aan de ene kant een patroon
• 1 eﬀen deken

PISE

VENISE

MILAN

SARDAIGNE

MAJORQUE

ALICANTE
NIEUW

2021

BOLOGNE

NAPLES

MONTREUX

LISBONNE

LEER (OPTIONEEL)

EEN BREED AANBOD
VAN INTERIEURUITRUSTING

VOORLAMPEN VOLLEDIG LED

NIEUW GRILLEONTWERP

high-end ontwerp voor al uw avonturen, groot of klein...
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KIES UW ECOKIT

SICILE

NIEUWE
TECHNOLOGIEËN

FULL VISION 360° MET BLUETOOTH SYSTEEM

I790 LJ DESIGN EDITION
7,95 m - 4 plaatsen - 4 slaapplaatsen

VOORRUITSCHERMSPROEIERS

• Een grote keuken met ingebouwde afzuigkap,
• Verlicht werkoppervlak,
• Gasaansluiting voor barbecue of plancha,
• 2 televisiesleuven met standaard,
• Een onafhankelijke geluidsinstallatie in de camper
met in het meubilair verborgen luidsprekers,
• Indirecte sfeerverlichting,
• Telescopische kast met hangers,
• Bakken en grote laden onder het bed,
• Vooraf geïnstalleerde uitrusting voor
lithiumbatterij en -omvormer.

comfort en aanbevelingen voor al uw behoeften!
-7-
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TECHNISCHE GEGEVENS PRESTIGE i790 DESIGN EDITION
Merk
Chassis
Achteras
Basismotor (met cilinder)
Fiscaal vermogen (pk) (30)
Emissienorm
Maximaal koppel (Nm) (30)
Wielbasis (m)
Lengte over alles (m)
Breedte / hoogte over alles (m)
Breedte / Hoogte binnenkant (m)
Maximale massa (kg)
Leeggewicht kg (1) (30)
MTG Maximaal toegestaan gewicht in kg (7)
Aantal plaatsen onder kentekenbewijs
Aantal plaatsen met gordel (21)
Aantal slaapplaatsen
Aantal plaatsen salon
USB-ingang op dashboard
NIEUW: FULL LED projectors
Stuurwiel en versnellingspook in leer
Mistkoplampen
Omlijsting chroomtellers en dashboardbekleding
Reparatiekit voor banden

I790 LC

I790 LJ

FIAT
DUCATO
enkel
2,3L Multijet
160
Euro 6D
380 / 400
4,5
7,95
2,31 / 2,92
2,17 / 2,00
4500
3650
6000
4
4
4
6
●
●
●
●
●
●

FIAT
DUCATO
enkel
2,3L Multijet
160
Euro 6D
380 / 400
4,5
7,95
2,31 / 2,92
2,17 / 2,00
4500
3650
6000
4
4
4
6
●
●
●
●
●
●

●

●

PACKS UITRUSTING

VEILIGHEIDSPACK met:
ABS-remsysteem
ESP TRACTION + (starthulp op helling + snelheidsregeling bij afdalen)
Airbag passagier
Airbag passagier bestuurder
ELEKTRISCH PACK met:
Multimediastation met aanraakscherm 8" /MP3 / BLUETOOTH / WIFI / USB / DAB / Android Auto /
Apple Car Play
Elektrische ruiten
Elektrische externe achteruitkijkspiegels met ontdooifunctie
Centrale vergrendeling
PACK AIRCO met:
Snelheidsregelaar
Snelheidsbeperker
Handmatige airconditioning
LUXEDEUR CABINE uitgerust met:
• Veiligheidsslot met 2 borgpunten
• Centrale vergrendeling op afstand
• Elektrische ruiten en spiegels
• Automatische verlichting van de vloer bij het openen
NIEUW: WOONGEDEELTE LUXE XXL uitgerust met:
• Veiligheidsslot met 2 borgpunten
• Elektrische raam- en spiegelverstelling
• Automatische verlichting van de vloer bij het openen
• Verduisteringsgordijn
• Ingebouwde vuilnisbak
• Groot verschuifbaar vliegenhor
• Centrale vergrendeling op afstand
• Breedte XXL 646 mm

CONSTRUCTIE WOONGEDEELTE PROTEC-STAR

Verbeterde isolatie en hardheid van het woongedeelte (100 % styrofoam)
Polyesterbescherming over het volledige dak/de vloer/ laterale wanden/achterkant van het
woongedeelte (Zweden en Noorwegen zie editie Pack Nordic)
Uitwendige coating in ALUFIBER (polyester + aluminium)
NIEUW: Interne voering van de laadruimte (isolatie en versterkte bescherming)
Robuuste onderkant van carrosserie in aluminium
Dubbele technische vloer met extra opslagruimte binnen
Dubbele technische vloer met opbergruimte binnen en buiten over de hele breedte
Versterkte bescherming laadruimte met BEDLINER
Bevestigingsrails en-ogen verstelbaar, verzonken in vloer
SEITZ-vensters dubbel glas in polyurethaan raam
Warmte-isolatie en geluidsisolatie versterkt door dik schuim in het plafond

UITRUSTING WOONGEDEELTE

Accu woongedeelte (12)
Ruimte voor 2e WC-cassette (niet meegeleverd)
Multimediastation met aanraakscherm 8" /MP3 / BLUETOOTH / WIFI / USB / DAB / Android Auto
/ Apple Car Play / Achteruitrijcamera
Vooruitrusting voor flatscreen-tv en houder, HDMI-aansluiting
Passagiersstoelen achteraan ISOFIX
Verduisteringsgordijnen op rails in cabine
Rolgordijn op voorruit voor meer privacy
Grote lichtkoepel in het dak
Lichtkoepels in het dak
Hoogwit gelakte buitenspiegels van het type BUS
Pollenfilter
Dubbele scheidingswand badkamer/slaapkamer
Doucherooster
Tapijtkit cabine
Bevestigingsbaren voor fietsenrek (vooruitrusting)

VERWARMING

Verwarming ALDE versie PRESTIGE
• Centrale verwarming met warmwatercirculatie ALDE
• Extra weerstanden 220 V 1000 W 2000 W
• Verwarming in de hele cabine bij het rijden door de warmtewisselaar
• Stappenverwarming via het dashboard
• Geïsoleerd en verwarmd afvalwaterreservoir
• Warmtewisselaar

Legenda: ● standaard ○ als optie - niet voorzien

I790 LC

I790 LJ

●

●

Max. opslagcapaciteit zuiver water (liter)
Opslagcapaciteit onderweg (liter) (2)
Capaciteit afvalwater (liter)
Geïsoleerd en verwarmd afvalwaterreservoir
Water Box: centrale afvoerkleppen en waterpomp in een afsluitbare technische ruimte
Douchekop buiten

180
180
110
●
●
●

180
180
110
●
●
●

Nieuwe gaskoffer met EASY-technologie (2 grote flessen vlotter te laden en lossen)
Gas drive protection met schakelaar: verwarming tijdens het rijden (gas)
NIEUW: Externe gasaansluiting voor barbecue of plancha met ventiel in de camper
Power Box: toegang van binnenuit naar de elektrische elementen via de dubbele vloer (lader,
transformator, zekeringen, celbatterij)
Indirecte LED- sfeerverlichting met laag verbruik en aparte leefruimte verlichting
Verlichting in de laadruimte
Kleerkastverlichting
Verlichting luifel
Aantal stopcontacten 220 V in woongedeelte
Aantal stopcontacten 12 V in woongedeelte
USB-stopcontact in de kamer
USB-stopcontact in de leefruimte
Stopcontact 220 V in de laadruimte
NIEUW: Onafhankelijk HIFI-systeem in de camper CD- / MP3-speler met afstandsbediening en 2
luidsprekers

●
●
●

●
●
●

Meubilair in dik multiplex met decor in EIKENHOUT
Hoge kastdeuren met afwerking “vernis”
VENTIL'PLUS-technologie
• Natuurlijke en permanente ventilatie
• Gelijkmatigere verdeling van warme lucht

●
●

SCHOONWATERCIRCUIT

ELEKTRICITEIT GAS

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
4
4
2
2
●

●

●

Koelkast 175 L AES met apart vriesvak
Vooruitrusting oven boven koelkast
NIEUW: Fornuis met 2 vuren en paneel
Afzuigkap met afneembaar filter

●
●
●
●

●
●
●
●

Matras met dikte van 140 mm in memory foam
Extra groot bed XXL
Slaapruimte achterste kamer (cm)
Slaapruimte bed cabine of hoogslaper (cm)
Ladder naar bed in cabine/hoogslaper
NIEUW: Verstelbare hoofdeinden bed

●
●

SLAPEN

●

●

OPTIE CHASSIS

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●
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●

●
●
●
●
4
4
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KEUKEN

KLASSE III-LABEL

Model getest in klimaatkamer: Bij -20°C buiten het voertuig, in minder dan 4 uur => + 20°C
binnen het voertuig.

MEUBELS: VENTIL’PLUS-TECHNOLOGIE

Fiat Multijet-motor 2,3L EURO 6D 180CV 400/450*Nm
in plaats van 2,3L 160CV (*)
Automatische transmissie EURO 6D AT9
ECO PACK EURO 6D: (vereist met automatische versnellingsbak AT9 / 160CV / 180CV):
Stop and start en Alternator 200A
NIEUW: Automatische airconditioning
Stuurwiel en versnellingspook in leer
NIEUW: Bandenspanningscontrole
Stuurwielbediening
16'' lichtmetalen velgen - chassis HEAVY (4)
Automatische AL-KO-luchtvering “Air Premium X2” SE (8)
Integrale AL-KO-luchtvering “Air Premium X4” SE (8)
Automatische ophanging ALC - Automatische trimcontrole
AL-KO hydraulische stabilisatorcilinders (27)

OPTIES WOONGEDEELTE

“Comfort Premium Prestige” PAKKET voor campers
• NIEUW: Zonnepaneel 120W en hoogrendementsregelaar
• Verwarmd tapijt in cabine via circulatie van warm water in het ALDE-circuit
• Thermisch luik aan de buitekant
• GPS camper
• FULL VISION 360° Pakket
• Sfeerkit Pise / Venise / Bologne / Sicile / Sardaigne / Milan
• Comfortabele bestuurders- en passagiersstoelen
• 16'' lichtmetalen velgen
Inet Verwarmingsregeling + LED-dimmer
GPS camper
Gasoven boven koelkast
Handdoekdroger
Tapijt cabine verwarming ALDE
Handmatige stabilisatievijzels
Wielenkit voor AL-KO chassis
Vloerbescherming (surlino)
Tapijtkit woongedeelte
NIEUW: Bedsprei + Matrasbeschermer
Gehomologeerde trekhaak 2 000 kg (17)
Thermisch luik aan de buitekant
Mistkoplampen op integralen
Winterdeksel koelkastrooster
Matras met memory foam op vast bed
Ambiance kit PISE (oranje) / VENICE (rood) / SICILY (geel) / SARDINIA (blauw) /
MILAN (fushia) / BOLOGNA (anijsgroen)
Ambiance Lisbonne
Sfeer Alicante
Sfeer Napels
Sfeer Montreux
Ambiance Majorque
Sfeer leer Brasilia

150x190/198
140x190

○
●

●
-

80x214
80x210
140x190

○
-

GEWICHT KG
0

○

○

18

○

○

2

●

●

18
0
0
0
0
45
55
20
69
GEWICHT KG

○
●
○
●
○ pack
○
○
○
○

○
●
○
●
○ pack
○
○
○
○

33

○

○

1
0
14
10
5
8
6
5
10
10
35
5
2
1
12

○
○
○
●
○ pack
○
○
○
○
○
○
○ pack
●
●
●

○
○
○
●
○ pack
○
○
○
○
○
○
○ pack
●
●
●

2

○ pack

○ pack

0
0
0
0
0
10

●
●
●
●
●
○

●
●
●
●
●
○
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CHASSIS

(*) Hogere koppel in de uitvoering AT9 automatische versnellingsbak.
(12) Accessoires geleverd en geïnstalleerd door de distributeur. Gewicht van de accessoires: vraag aan dealer
(13) Gewicht van de door AUTOSTAR geleverde en geïnstalleerde accessoires.
(17) Binnen de grenzen van het MTG (Maximaal toegestaan gewicht).
(27) Compatibel met premium lucht X4 en X2.
NB: Het leeggewicht van het voertuig is exclusief de optionele uitrusting en accessoires en de packs, het gewicht hiervan moet dus worden opgeteld
bij het leeggewicht binnen de grenzen van de gekozen MTM. De aangeduide afmetingen kunnen licht afwijken (+/- 2 %). Autostar behoudt zich het
recht voor om zonder bericht vooraf de kenmerken en de uitrusting van zijn producten op ieder moment te wijzigen, om zijn productie aan te passen
aan economische schommelingen.
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