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Digitale TV, een wereld van verschil
Het is ruim 12 jaar geleden dat DELTA in Zeeland digitale tv introduceerde. Inmiddels kijkt meer dan
80% van alle huishoudens in Zeeland digitaal tv. Daarmee lopen we in Zeeland in de pas met de
rest van Nederland. In veel landen om ons heen wordt zelfs uitsluitend nog digitaal tv gekeken. Dus
waarom zou u uw medewerkers, gasten of klanten nog tv laten kijken op een manier waarvan ze thuis
of elders al lang afscheid hebben genomen?
Digitale TV

Mogelijkheden

Wie digitaal tv kijkt ervaart een wereld van verschil.

Er zijn drie manieren om digitaal tv te kijken:

Digitale tv biedt namelijk:

•

•

een veel betere beeld- en geluidskwaliteit dan het
traditionele analoge tv-signaal;

•

een veel stabieler en minder storingsgevoelig
signaal dan het traditionele analoge tv-signaal;

•

•

zoals bijvoorbeeld een buitenlandpakket met veel
of vakantiepark exploiteert;
•

de mogelijkheid om gebruik te maken van vele extra’s
die de laatste jaren aan tv kijken zijn toegevoegd
zoals HD-zenders en interactieve toepassingen van
diverse zenders. Al die toepassingen zijn alleen via
digitale tv beschikbaar.

www.DELTA.nl/digitaletv

Digitale tv met smartcard in CI+ module
Voorwaarde: tv is gecertificeerd voor DVB-C met CI-module
Zenders: 60, waarvan 27 in HD-kwaliteit
Kosten voor smartcard en eventueel CI+ module

toegang tot een groot aantal extra zenderpakketten,
Duitse zenders. Ideaal als u aan de kust een hotel

Digitale tv zonder smartcard
Voorwaarde: tv is geschikt voor DVB-C
Zenders: 30, waarvan NPO 1, 2 en 3 in HD-kwaliteit
Geen extra kosten

•

Digitale tv met een losse digitale ontvanger (decoder)
met smartcard
Voorwaarde: tv is minimaal voorzien van een SCART-aansluiting
Zenders: 60, waarvan 27 in HD-kwaliteit
Kosten voor smartcard en digitale ontvanger

Digitale tv zonder smartcard
Moderne tv’s beschikken over een ingebouwde digitale tuner (DVB-C tuner). Door het
aanpassen van een aantal instellingen in het menu van de tv (kijk daarvoor op www.DELTA.nl/
zondersmartcard) kunt u digitaal tv kijken zonder dat u daarvoor extra zaken aan moet schaffen
zoals een smartcard. Digitale tv zonder smartcard houdt bij DELTA in dat u de belangrijkste 30
zenders in digitale kwaliteit kunt bekijken, waarvan NPO 1, 2 en 3 zelfs in HD-kwaliteit worden
doorgegeven. Om extra zenderpakketten te kunnen afnemen heeft u echter een smartcard nodig.
Digitale tv met smartcard in CI+ module
Kiest u voor een smartcard, dan hebben veel moderne (platte) tv’s de mogelijkheid tot het
gebruik van een CI+ module: een houdertje waarin u de smartcard steekt. Als u tv kijkt met
smartcard dan heeft u direct de beschikking over 60 zenders in digitale kwaliteit waarvan 27
in HD-kwaliteit. Bovendien kunt u extra zenderpakketten afnemen. Voorwaarde is dat de TV
gecertificeerd is voor het gebruik van een CI+ module.
TV met een losse digitale ontvanger (decoder) en smartcard
Als een tv niet geschikt is voor een CI+ module dan kunt u digitaal kijken met een smartcard die u
in een digitale ontvanger steekt. Er zijn diverse merken digitale ontvangers te koop die geschikt
zijn. Ook dan heeft u sowieso de beschikking over 60 zenders in digitale kwaliteit waarvan 27 in
HD-kwaliteit. U kunt ook extra zenderpakketten aanschaffen.
Geen extra maandelijkse kosten
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