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Voorwoord Inhoud

Een nieuwe televisie

De beeldbuis-tv wordt nauwelijks nog
verkocht. Een nieuwe televisie is groot en
plat. LCD en plasma hebben de markt in
handen. Wat zijn de verschillen?

High definition

Haarscherp beeld en prachtige kleuren,
dat belooft high definition televisie, 
kortweg HD. 19 vragen en antwoorden
over HD-tv.

Digitale ontvangst

Wie HD-televisie wil ontvangen heeft digi-
tale ontvangst nodig. Wat is het en wat
komt erbij kijken? We zetten de mogelijk-
heden en de voor- en nadelen op een rij.

MiniWoordenlijst

Geen nieuwe elektronica zonder een 
stapel nieuwe afkortingen. Wat betekent
het allemaal? 

Waar moet die stekker in?

Bij een moderne tv kunt u kiezen met
welk signaal en met welke stekker u tv
wilt kijken. Bovendien kunnen steeds
meer apparaten met de tv worden
verbonden. Hoe ziet dat eruit?

De Consumentenbond 

Maak kennis met de activiteiten van de
Consumentenbond en profiteer van een
mooi kennismakingsaanbod.
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Geachte lezer,

Hartelijk dank voor het aan-
vragen van de MiniGids
Televisie. Met deze hand-

zame gids wordt het kopen van 
een nieuwe televisie een stuk een-
voudiger. Alle belangrijke thema’s
komen aan bod: wordt het een
plasma- of toch een LCD-scherm?
Hoe zit het met high definition? 
En is het wellicht tijd om over te
stappen op digitale televisie-
ontvangst? Compleet met een
overzichtelijke woordenlijst waar-
mee u goed beslagen ten ijs komt
tijdens uw winkeltocht. Achterin
vindt u informatie over de activi-
teiten van de Consumentenbond,
inclusief een mooi kennismakings-
aanbod. Ervaar zelf het nut van een
onafhankelijke testorganisatie en
doe uw voordeel met deze
complete MiniGids Televisie.

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Felix Cohen, 
algemeen directeur
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Een nieuwe
televisie

‘oudere’ en goedkopere LCD-tv’s heb-
ben nog wel eens last van beeldfouten
als het rekenwerk erg ingewikkeld en
omvangrijk wordt. Dat wreekt zich
vooral bij snelle actiebeelden.

• De kijkhoek van LCD-tv’s is doorgaans
minder groot dan die van plasma-
toestellen. Dat betekent dat u er
recht(er) voor moet zitten om het 
beste beeld te zien. IPS-LCD-tv’s
hebben daar geen last van.

• Het aantal beeldpunten van LCD-tv’s 
is meestal iets hoger dan dat van
plasmaschermen (1366 x 768 tegen
1024 x 768 pixels).

• Verkrijgbare beelddiagonalen: 
van 38 tot 180 cm.

De afgelopen jaren zijn er heel wat
platte tv’s verkocht die het qua
beeldkwaliteit moesten afleggen

tegen de traditionele beeldbuis. Die kloof
is inmiddels aardig gedicht. Bovendien zit
er in de ontwikkeling van platte tv’s nog
flinke vaart, terwijl die van de beeldbuis
stilstaat. Veel winkels verkopen zelfs geen
beeldbuis-tv’s meer.
Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen
plasma en LCD?

LCD
• Een LCD-beeldscherm bestaat uit

beeldpunten opgebouwd uit vloeibare
kristallen die individueel aangestuurd
worden met complexe software. Vooral

Plasma
• Een plasmascherm is opgebouwd uit

duizenden puntjes (pixels) die een gas
bevatten, dat in een plasma verandert
door een elektrisch stroompje. Het
plasma zorgt ervoor dat fosfordeeltjes
oplichten.

• Plasmaschermen hebben vaker dan
LCD-tv’s last van lichtweerkaatsing. 
Dat is vooral vervelend bij invallend
zon- en lamplicht. Hierdoor minder
geschikt voor felverlichte ruimtes.

• Verkrijgbare beelddiagonalen: 
van 94 tot 180 cm.

• Full HD-plasmaschermen gebruiken
erg veel energie. 

De juiste maat
In het beeldbuistijdperk was een televisie
met een beelddiagonaal van zo’n 80 cm
groot. De huidige platte schermen gaan
tot 180 cm! Toch komt zo’n ‘bioscoop-
scherm’ niet in elke huiskamer tot zijn
recht. De ideale kijkafstand is het belang-
rijkste breekpunt. 
Uit recent onderzoek van de Consumenten-
bond blijkt dat kijkers 2 meter de fijnste
kijkafstand vinden voor een scherm van
66 cm; 2,5 meter voor een scherm van 
80 cm; 3 meter bij een diagonaal van 94 cm
en 3,5 meter voor 107 cm. Dat levert een
heldere vuistregel op: vermenigvuldig de
beelddiagonaal met drie en u weet
ongeveer wat de ideale kijkafstand is.
Omgekeerd: Meet de afstand van uw
favoriete kijkplek naar de plaats waar de
tv moet komen en deel die afstand door
drie, dan heeft u de ideale beelddiagonaal.
Een halve meter dichterbij of een meter
verder weg wordt doorgaans niet als
storend ervaren. Te dichtbij zou u de
afzonderlijke beeldlijnen te duidelijk
kunnen zien. Op te grote afstand wordt
de ondertiteling minder leesbaar. 
Bij high definition-uitzendingen verschuift
de ideale kijkafstand tussen de 20 en 40 cm
naar voren. Nog dichterbij voelt een beetje
alsof u op de eerste rij in de bioscoop zit.
Op een te grote afstand gaat de kwali-
teitswinst die u boekt met HD verloren. 

Contrastratio 
U komt ze tegen in elke folder en op 
de toestellen in de winkel: termen als
‘contrastratio’, ‘helderheid’ en ‘reactietijd’,
die iets over de beeldkwaliteit zeggen.
Veel heb je er niet aan, omdat de diverse
merken verschillende meetmethodes

Uw nieuwe televisie wordt waar-

schijnlijk plat. Maar hoe kiest u uit het

aanbod van honderden toestellen?

Met deze MiniGids wordt dat een stuk

eenvoudiger. Wilt u een LCD- of een

plasmascherm? Of is er nog meer te

koop? En hoe zit het met high defini-

tion televisie? Wij zetten de laatste

ontwikkelingen voor u op een rij.

Kiezen tussen LCD en plasma
…en wat er verder komt kijken bij een nieuwe tv
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Alternatieven
Plasma en LCD voeren de boventoon in
de winkels, maar er zijn nog een paar
andere mogelijkheden om uw huiskamer
in een kleine bioscoop te veranderen. 

Beamer
Een beamer (projector, videokanon)
benadert volgens sommigen het bioscoop-
gevoel het meest. De beamer projecteert
het beeld van afstand op een (oprolbaar)
scherm of direct op de muur. Wat u van
de beamer moet weten:
• De manier van ophangen of neerzetten

en afstellen luistert nauw, want het
beeld vertekent als de invalshoek niet
correct is. 

• Een beamer heeft vrij veel last van
invallend licht, dus uw kamer moet
goed verduisterd kunnen worden. 

• De lampen worden zeer heet, waar-
door een ventilator nodig is. Dat levert
behoorlijk wat bijgeluid op. 

hanteren en uit onze testen blijkt dat 
die zelden de waarheid benaderen. 
Vertrouw op uw eigen ogen, al is dat in
de praktijk geen makkelijke opgave. In de
winkels staan de tv’s doorgaans ingesteld
op maximaal contrast. Ook de winkel-
verlichting helpt niet mee om te voor-
spellen wat u thuis te zien krijgt. 

High definition (HD)
High definition televisie (HD-tv) kan een
flinke stap vooruit betekenen als het om
beeldkwaliteit gaat. Voor het huidige
programma-aanbod hoeft uw toestel 
niet HD-ready te zijn, want er zijn weinig
uitzendingen in HD-kwaliteit. Maar de
verwachting is dat het HD-signaal in de
komende jaren het huidige beperkte
analoge signaal zal vervangen. Bovendien
staan HD-dvd-spelers op doorbreken en
komen er ook mondjesmaat films in 
HD-formaat op schijfjes. HD-camcorders
zijn er ook al. U kunt dus maar beter op
de toekomst voorbereid zijn. Een kleine
relativering is wel op zijn plaats. Een 
HD(-ready) tv levert niet zondermeer
superbeeld. HD-ready betekent slechts
dat de tv voldoet aan alle eisen om 
HD-beelden weer te kunnen geven. 

Energiegebruik

Het energiegebruik van LCD-tv’s en
plasma-tv’s met een even groot

beeldscherm is nagenoeg gelijk. 
Full HD-plasmaschermen gebruiken wel 
meer energie dan LCD-tv’s van dezelfde
maat. Over het algemeen geldt verder: 
hoe groter de tv, hoe hoger het energie-
gebruik. 

Meer weten over dit onderwerp?
• Pagina 8: 19 vragen over HD 
• Pagina 18: MiniWoordenlijst tv
• Pagina 19: Alle aansluitingen verklaard

• De nadelen zijn dezelfde als die van 
de beamer.

• Er zijn tegenwoordig uitstekende
toestellen met deze techniek.  

• Een projectie-tv met een diagonaal van
120 à 130 cm is verkrijgbaar vanaf
ongeveer €1500. Dat was in de voorbije
jaren goedkoop voor zo’n groot beeld,
maar voor dat geld heb je tegenwoor-
dig ook een plasma-tv in die maat.

• Matig verkrijgbaar in de gewone winkel;
redelijk verkrijgbaar via internet.

Toekomst-tv?
Een nieuwe, veelbelovende tv-techniek is
SED, oftewel Surface-conduction Electron-
emitter Display. SED-tv’s zijn net zo plat
als LCD-tv’s, maar hebben alle goede
eigenschappen van de beeldbuis-tv, zoals
een hoog contrast en een snelle reactie-
tijd. Daarnaast is het energiegebruik een
stuk lager. De introductie van SED-tv’s
wordt vertraagd door tegenslag.

Oprolbare tv
Samsung en Sony experimenteren met
ultradunne tv-schermen die met OLED
(Organic Light Emitting Diode technology)
werken. Met deze techniek worden ook
de displays van bijvoorbeeld gsm’s
aangestuurd. In principe maakt deze
technologie oprolbare tv-schermen
mogelijk. Sony begint in 2008 met de
verkoop van dit soort toestellen in Japan.

• De lampen gaan maar een aantal jaren
mee en zijn duur om te vervangen.

• Een goede beamer kost snel meer dan
€1000 en dat is exclusief scherm.

• Een tv-tuner moet los worden
bijgekocht.

• Voor een goed geluid is aansluiten op
een versterker of homecinemaset een
must.

Projectie-tv
Projectie-tv, ook bekend als rear projection
tv, is groot in de VS maar in Nederland
nooit echt aangeslagen. Projectie-tv’s
maken net als beamers gebruik van DLP
(Digital Light Processing), LCD of LCOS
(Liquid crystal on silicon) om een beeld
op een in een kast ingebouwd scherm te
projecteren. Belangrijkste kenmerken:
• Projectie-tv’s zijn bij schermdiagonalen

van een meter en meer een stuk platter
dan beeldbuis-tv’s, maar niet zo plat als
LCD- en plasma-tv’s. 
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High 
definition

3 Maakt het uit of ik een plasma-
scherm heb of LCD?

Nee, zolang de televisie maar HD-ready 
is. Belangrijker is het aantal beeldpunten.
Ideaal is een scherm met 1920 x 1080
pixels, maar deze zijn nog erg prijzig. De
meeste HD-ready-schermen die nu ver-
kocht worden hebben ‘maar’ 1366 x 768
beeldpunten, waardoor ze uitzendingen
in 1920 x 1080 niet in de volle scherpte
kunnen weergeven. Veel LCD-televisies
hebben met een resolutie van 1366 x 768
pixels iets meer te bieden dan plasma-
schermen met 1024 x 768 pixels.

4 Waar moet een HD-tv aan
voldoen?

Voor de techneuten onder ons: 
Een HD-ready tv heeft een minimale 
verticale resolutie van 720 pixels 
(oftewel 720 horizontale beeldlijnen). 
Verplichte ingangen: 
• Analoog signaal: component video

(YPbPr).
• Digitaal signaal: HDMI of DVI. Deze

ingangen moeten overweg kunnen
met de volgende breedbeeldformaten
(zie ook vraag 6):

• 720p (progressive scan): 1280 x 720 
bij zowel 50 Hz als 60 Hz. 

• 1080i (interlaced): 1920 x 1080 bij
zowel 50 Hz als 60 Hz. De tv moet de
nieuwe HDCP-kopieerbeveiliging
ondersteunen. Zie vraag 18.

1 Wat is HD?
HD staat voor ‘high definition’ en wil

zeggen dat het beeld meer beeldpunten
en dus meer detail heeft dan normale
televisie (‘standard definition’ of SD). Het
normale signaal (PAL) dat voor analoge
en digitale (DVB) televisie wordt gebruikt
heeft een resolutie van 720 x 576 beeld-
punten (pixels); bij HD-tv is dit 1280 x 720
(HD ready) of 1920 x 1080 pixels (HD
ready 1080p), wat respectievelijk twee 
en vijf keer meer beeldpunten oplevert.
Anders gezegd: HD-tv is scherper.

2 Kan ik HD-tv-uitzendingen zien 
op mijn gewone beeldbuis-tv?

Slechts enkele beeldbuis-tv’s hebben een
voorziening om het scherpere HD-beeld
weer te geven. De huidige generatie LCD-
en plasmatelevisies is meestal wel geschikt
voor weergave van HD-tv-signalen.
Geschikte apparaten zijn te herkennen
aan het HD-ready-logo. Full HD-tv’s
hebben hun eigen HD-ready 1080p-logo.
Tv-uitzendingen in full HD zullen er
voorlopig niet komen. 1080p is vooral
interessant voor dvd-kijkers.

Om het ‘HD-ready 1080p’-logo te ver-
krijgen (door fabrikanten ook wel ‘full HD’
genoemd), moet de tv ook de hoogste
kwaliteit HD kunnen weergeven (1080p):
1920 x 1080 beeldpunten in 24, 50 en 60 Hz. 

5 Ik snap niets van vraag 4, 
kan het eenvoudiger?  

Simpel gezegd: zonder HD-ready-logo
geen HD-tv.

6 Welke resolutie is de beste:
1080i of 720p?

Plasma- en LCD-televisies laten – in tegen-
stelling tot gewone beeldbuistelevisies –
steeds alle beeldpunten tegelijk zien; dat
heet ‘progressive scanning’. De televisies
vullen zelf de ontbrekende beeldlijnen in,
en afhankelijk van de hoeveelheid bewe-
ging in het beeld kan dit leiden tot beeld-
fouten of kartelranden.
Over het algemeen is 720p beter geschikt
voor sport- en andere uitzendingen met
veel beweging. 1080i leent zich beter voor
langzaam wisselende beelden in docu-
mentaires en talkshows. 
Er is ook nog 1080p – het beste van beide
– maar gezien de benodigde bandbreedte
(ruimte op de kabel, satelliet of in de
ether) wordt voorlopig niets in deze
resolutie uitgezonden. 
HD-dvd-spelers (zie vraag 14 en 15) en de
nieuwste spelcomputers benutten de
1080p-techniek wel.

7 Heb ik voor HD nu weer een ander
kastje nodig?

Ja, voor HD-tv heeft u een andere decoder
nodig dan voor standaard digitale televi-
sie en een abonnement bij een aanbieder
van HD-tv-uitzendingen.

8 Kan ik met die nieuwe decoder
ook gewone programma's kijken?

Dat kan, en zelfs in betere kwaliteit.
Omdat HD-decoders beschikken over
hogere kwaliteit uitgangen voor digitaal
en analoog beeld, zien ook de gewone
digitale uitzendingen er beter uit met een
HD-ontvanger. 

Met platte tv’s is ook de term ‘HD’ 

ingeburgerd. High definition televisie:

waar staat het voor en wat heb je

eraan? 19 vragen en antwoorden.

De juiste definitie



Is de kijkafstand te groot, dan ziet u het
verschil tussen een HD- en gewone uit-
zending niet meer. Te dichtbij gaan de
beeldlijnen en pixels opvallen.

11 Wie gaan uitzenden in HD en
wanneer?

Discovery Channel, National Geographic,
Eurosport, HD1 NL, Film1 en Sport1 zenden
al uit in HD. Verder was het WK voetbal
2006 op de kabel al in HD te bewonderen.
Volgens optimistische schattingen, kunnen
sommige programma’s op Nederland 1, 2
en 3 in 2008 ook in HD worden bekeken. 

12 Is HD-tv mogelijk via de
satelliet?

CanalDigitaal – dat in Nederland een
monopolie bezit op satelliettelevisie –
komt begin 2008 met een (nog onbekend)
HD-aanbod. Er zijn nu al enkele buiten-
landse ‘free to air’-zenders in HD.

13 En via internet (IP-tv) 
en/of Digitenne?

Via de ether (Digitenne) is er simpel-
weg niet genoeg bandbreedte

aanwezig. Van de aanbieders
van IP-TV (Tele2 en KPN)

wordt niet verwacht dat zij
op korte termijn HD-tv
zullen aanbieden.

14 Zijn er al films in
HD-kwaliteit? 

Er zijn al HD-filmkanalen en 
HD-dvd staat op doorbreken. 

Met een ouderwetse systeemstrijd,
dus het is nog niet zeker wat de stan-

daard gaat worden: Blu-ray of HD-dvd.

9 Wat heb ik nog meer nodig? 
Een HDMI-kabel; dit is een nieuwe

verbinding waarbij digitaal beeld en
digitaal geluid via één kabel worden
verstuurd. 
De meeste HD-tv-uitzendingen zullen
voorzien zijn van Dolby Digital geluid in
2.0 (stereo) of 5.1 (surround). HDMI geeft
dit door. Ook gewone digitale uitzendin-
gen kunnen overigens 5.1-geluid hebben.
De meeste digitale decoders hebben al
een digitale uitgang die kan worden
verbonden met de homecinemaset.

10 Hoe groot moet mijn 
HD-ready-toestel zijn? 

Dat hangt af van de grootte uw kamer.
De ideale kijkafstand voor gewone
uitzendingen is globaal drie maal de
schermdiagonaal. Staat uw stoel op drie
meter van de plek waar de tv moet
komen, dan moet het toestel dus een dia-
gonaal van ongeveer een meter hebben.

11MiniGids | Televisie

15 Welk systeem heeft
de beste papieren?

Vooralsnog Blu-ray. De meerderheid van
de fabrikanten steunt Blu-ray en ook
Sony’s Playstation 3 is in staat om Blu-ray-
schijfjes af te spelen, waardoor het for-
maat vrijwel verzekerd is van een groot
marktaandeel. Microsoft heeft met de
Xbox 360 juist gekozen voor HD-dvd. 
Net als bij dvd is in beide gevallen sprake
van regiocodering zodat Amerikaanse
schijfjes niet in Europese spelers werken.

16 Hoe is de kwaliteit van een 
gewone dvd op een HD-scherm?

Goed tot zeer goed. Er zijn tegenwoordig
spelers die een gewone dvd kunnen ‘om-
rekenen’ naar een soort HD-weergave. 
Dit heet ‘scaling’ of ‘upscaling’. Dit werkt,
maar is niet zo goed als echte HD-films.

17 Hoe zit het met opnemen?
Opnemen in HD-kwaliteit is alleen

mogelijk met een HD-(harddisk)recorder en
die is er nog niet (er zijn wel HD-branders

voor in de pc). Bovendien gaan digitale tv
en HD-tv vergezeld van een kopieerbeveili-
ging (HDCP – zie vraag 18). Opnemen in
SD (gewone kwaliteit) is geen probleem. 

18 Wat is HDCP precies en 
hoe werkt het? 

HDCP is een door Intel ontworpen nieuwe
vorm van kopieerbeveiliging die ervoor
zorgt dat digitale signalen alleen kunnen
worden gebruikt door ‘HDCP-gecertifi-
ceerde’ apparaten. Op een ander apparaat
zal het beeld zwart blijven.

19 Dus de aanschaf van een HD-
camcorder heeft nu ook zin?

Ja. Alleen op een HD-tv haalt u alles uit
de HD-camcorder wat erin zit.

HDTV Analoog

Kijk voor uitleg over de afkortingen in 
de woordenlijst op pagina 17 t/m 19.
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Digitale
ontvangst

zelfs betekenen dat het beeld minder is
dan wat u via de analoge kabelverbinding
gewend was.
Wilt u nu of in de toekomst overschakelen
op high definition tv (HD-tv) dan kunt 
u niet zonder een digitale aansluiting. 
De beeldkwaliteit van HD is superieur aan
wat we gewend zijn, maar kan niet langs
analoge weg worden verzonden.

Zenders
Digitaal beeld kan veel compacter worden
verzonden dan analoog. Dat schept ruimte
voor meer zenders. Naast bestaande
zenders komen er ook steeds meer thema-
kanalen speciaal voor digitale televisie. 
Bij veel aanbieders kunt u kiezen uit
zenderpakketten, naast een standaard
aanbod dat doorgaans iets minder is dan
kabelkijkers gewend zijn. 

Een van de belangrijkste redenen om
digitale televisie te kiezen, is het in
potentie betere beeld. Vooral op

een groot plat scherm met een diagonaal
van meer dan een meter, ziet u het verschil.
Met een (kleine) beeldbuis-tv is er minder
reden om over te stappen. 
Beter beeld staat of valt bij de hoeveelheid
beschikbare ruimte (bandbreedte) die de
provider beschikbaar stelt. In theorie is
beeld van dvd-kwaliteit mogelijk. Maar
providers willen ook zo veel mogelijk
zenders en andere diensten bij u in de
huiskamer brengen; daarbij krijgen vooral
impopulaire zenders minder bandbreedte
toebedeeld. Dat kan in sommige gevallen

Via de satelliet is een
enorm aanbod aan
free-to-air-zenders
gratis beschikbaar. 

Videotheek
Bij UPC en IP-tv aan-
bieders heeft u de

beschikking over een
online-videotheek

waaruit u tegen betaling
films en gemiste program-

ma’s direct kunt bekijken
binnen een vastgestelde tijd.

Pauzeren en onderbreken is
mogelijk en de kosten komen

gewoon op uw maandelijkse rekening.
Dit systeem heet ‘video on demand’.

Geluid
De digitale verbinding is ook van invloed
op de geluidskwaliteit. Die kan aanmer-
kelijk verbeteren. Films die worden uit-
gezonden met geluidseffecten (Dolby
Surround, DTS en andere technieken)
worden in de huiskamer ook zo ontvangen.
In combinatie met een homecinemaset zal
dat het kijkplezier aanmerkelijk verhogen.
Helaas worden programma’s zelden met
zeskanaals geluid doorgegeven. 
Overigens geven veel aanbieders naast
televisiekanalen ook de radiozenders
digitaal door, wat meer zenders en een
storingsvrij geluid oplevert. 

Andere voordelen
• Met de elektronische tv-gids wordt het

programmeren van de video- of hard-
diskrecorder een stuk eenvoudiger. 

• Kinderslot.

Wat komt erbij kijken?

Een van de belangrijkste nadelen van
digitale televisie is de decoder, een
kastje dat tussen de antennekabel en
de tv geplaatst moet worden. Dat werkt
(behalve bij IP-tv) alleen als daar een
‘smartcard’ van de televisie-aanbieder
wordt ingestoken. En dat is nog niet alles.

Zonder decoder geen digitale televisie.
De decoder (ook settopbox genoemd)
rekent de nullen en enen van het digi-
tale signaal om naar zichtbaar beeld.
Decoders kosten geld; van minder dan
€100 voor een eenvoudige tot ruim
€600 voor een satellietdecoder met een
harde schijf van 250 GB. Veel providers
proberen nieuwe klanten binnen te halen
door de decoders gratis of met een
korting aan te bieden. Bij UPC en Tele2
krijgt u de decoder in bruikleen. Er is in-
middels een levendige handel in nieuwe
en gebruikte decoders op Markplaats en
soortgenoten. Vooral voor digitale kabel-
tv worden regelmatig splinternieuwe
decoders aangeboden.

Wat u over decoders moet weten:
• De keuze in (door de aanbieder

goedgekeurde) decoders is nul bij 
IP-tv tot redelijk bij satelliet-tv. 
De kabel zit er tussenin (zie Vier
systemen op pagina 15).

• Decoders zijn systeemgebonden. Tussen
de meeste kabelaars kunt u meestal nog
wel verhuizen met dezelfde decoder,
maar van kabel naar satelliet is de
uitwisselbaarheid nul. 

• Goedkope decoders hebben maar één
tuner. U kunt dan niet met de video- 
of dvd-recorder een ander programma 
opnemen dan dat waar u naar kijkt.
Met een PVR (zie kader op pagina 14)
kunt u dat wel.  

Heeft u besloten tot de aanschaf van een groot 

plat scherm, of mist u bepaalde tv-zenders, dan

is overstappen naar digitale televisie-ontvangst

het overwegen waard. Digitale televisie is niet

per definitie beter en brengt extra kosten met

zich mee. We brengen de voor- en nadelen van

de mogelijkheden voor u in beeld.

Tijd voor 
digitale televisie

Wat betekent die afkorting? 
Kijk in de woordenlijst op pagina 17 en verder.
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• Decoders die geschikt zijn voor HD-tv
zijn schaars. HD-decoders met een
harde schijf komen binnenkort op de
markt.

De kosten 
De kosten zijn sterk afhankelijk van uw
wensen. Op hoeveel toestellen wilt u digi-
tale tv kijken? Wilt u een uitgebreid pak-
ket? Wilt u specifieke zenders ontvangen? 
Kostenposten waarmee u rekening moet
houden: 
• Startpakket met smartcard of ‘aansluit-

kosten’.
• Bekabeling: antenne- en netwerkkabels

(IP-tv) worden niet altijd standaard
meegeleverd. Extra lange kabels zult 
u zelf moeten kopen. Zie ook het aan-
sluitschema op pagina 20/21.

• Schotel (bij ontvangst via CanalDigitaal/
satelliet). Complete set te bestellen bij
CanalDigitaal met schotel, LNB en deco-
der voor €230 (zonder abonnement). 

• Eventuele bijkomende kosten voor
installatie aan huis.

• Wilt u op meerdere tv's digitaal kijken,
dan heeft u voor elk toestel een aparte
decoder nodig. Alleen bij de kabel kunt
u op de andere toestellen analoog
blijven kijken. 

• Veel decoders hebben geen uitknop en
verbruiken in stand by nog steeds veel
energie. 

• Zappen tussen kanalen gaat trager dan
u gewend bent.

• Wilt u ook digitale radio, kies dan voor
een model met een display waarop de
kanalen te zien zijn, en een afstands-
bediening waar de radiofuncties mee
zijn te bedienen. Anders moet daarvoor
de tv aan. 

• Als uw televisie geen teletekst heeft,
overweeg dan een decoder die die
functie wel biedt.

• Voor aansluiting op een homecinema-
set is een digitale audio-uitgang handig
(tegenwoordig bijna standaard).

• Er zijn inmiddels ook platte tv’s met
ingebouwde DVB-t-decoder. De smart-
card gaat in dit geval in een kaartlezer
die in de tv gaat. 

• IP-tv wordt alleen geleverd in combina-
tie met internet. Soms is ook telefonie
verplicht. 

• Bijkomende abonnementskosten voor
‘pluspakketten’ en extra diensten als
films bestellen.

• Wanneer u digitale televisie op meer-
dere tv’s wilt kijken worden de kosten
snel ondoorzichtig. Bij de ene aanbie-
der hoeft u slechts een extra decoder
per tv aan te schaffen, bij de andere
moet voor elke extra smartcard een
maandelijks bedrag worden betaald.

Vier systemen

Als u kiest voor digitale televisie zijn er
vier mogelijkheden: kabel, satelliet,
ether, of IP-tv (via internet). Maar niet
iedereen heeft die keuze. Zo is digitale
ethertelevisie nog niet overal beschik-
baar en is IP-tv alleen mogelijk als uw
telefoonlijn geschikt is voor ADSL 2+
(nodig voor supersnel internet). 

De verschillende systemen worden vaak
aangeduid met de afkorting DVB (Digital
Video Broadcasting) en een letter om het
transportmiddel te onderscheiden. 

Kabel (DVB-c)
De digitale tv-signalen komen binnen via
de kabel en worden geschikt gemaakt
voor de tv via een decoder.
Grootste aanbieders: UPC, @Home,
Casema, Multikabel, Delta, CAIW.
+ Groot zenderaanbod
+ Weinig kans op storingen
+ Op andere tv’s kun je analoog tv

blijven kijken
+ Decoder bij verhuizing mee te nemen

(behalve van/naar UPC-gebied)
+ Eenvoudige installatie
+ BBC1 en BBC2  
– Duurste basisabonnement 
– Kijkgedrag kan worden bijgehouden

door de provider

Ether (DVB-t) 
De signalen worden met een kamer-
antenne uit de lucht gehaald en naar 
uw tv gestuurd via een decoder.
Aanbieders: Digitenne van KPN (zie kader
op pagina 16), ook via internetprovider
Tele2. 
+ Niet aan vaste locatie gebonden
+ Sets voor in de auto beschikbaar
+ Nederland 1, 2 en 3 zonder abonne-

ment te bekijken
+ Eenvoudige installatie
+ Laagste abonnementskosten 

(€7 p/mnd)
– Weinig zenders 
– Storingsgevoelig 
– Matige beeldkwaliteit 
– Niet landelijk beschikbaar
– Geen interactieve diensten mogelijk

zoals video on demand 

Personal Video Recorder (PVR)

Vanaf zo’n €150 koopt u een decoder met
een ingebouwde harde schijf. Dit zijn handige
apparaten. U kunt met behulp van de elek-
tronische programmagids zeer eenvoudig
opnames programmeren. Opnemen terwijl 
u kijkt kan ook. Tijdens een pauze hoeft u
dankzij de timeshift-functie dan niets te 
missen. Ook handig als u geen zin heeft in 
de reclameblokken. U neemt het programma
op, schuift een kwartier later aan, begint bij
het begin, slaat de reclameblokken over en
kunt toch op tijd naar bed. Dit kan trouwens
ook met gewone televisie in combinatie met
een hardeschijfrecorder.
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Conclusie

Heeft u besloten tot de aanschaf van een
groot scherm, dan haalt u met een digitaal
abonnement (Digitenne uitgezonderd)
het meeste uit de mogelijkheden van het
scherm, zeker als straks high definition
uitzendingen standaard worden.
Met een (kleine) beeldbuis-tv zult u niet
veel kwaliteitsverschil merken, maar wel-
licht bent u geïnteresseerd in meer en
andere zenders dan u nu krijgt. Ook voor-
zieningen als een online videotheek
(video on demand) en een elektronische
programmagids kunnen de doorslag
geven. De beperkte beschikbaarheid van
decoders en de kosten daarvan kunnen
reden zijn om nog even te wachten.

Satelliet (DVB-s)
De signalen komen binnen via een
satellietschotel en worden door een
decoder geschikt gemaakt voor de tv.
Aanbieder: CanalDigitaal.
+ Veel (gratis) zenders 
+ Lage maandkosten voor basispakket

(vooralsnog geen RTL 8)
+ Overal beschikbaar
+ Sets voor op de camping beschikbaar
– Satellietschotel nodig: hoge aanschaf-

kosten en lastig te installeren
– Geen interactieve diensten mogelijk

zoals video on demand
– Signaal kan storen bij noodweer 

Internet (IP-tv)
Het tv-signaal komt binnen via de internet-
verbinding en wordt via splitter, modem
en decoder geschikt gemaakt voor televisie. 
Aanbieders: Tele2 en KPN-Mine.
+ Groot zenderaanbod 

(in theorie onbeperkt)
+ Uitgebreide interactieve diensten moge-

lijk; Tele2 en KPN bieden al een online
videotheek en ‘Uitzending gemist’

+ Geen smartcard nodig
– Per aansluiting maximaal twee ver-

schillende kanalen tegelijk te bekijken
(Dus ook als u drie tv’s in huis heeft,
kunnen er slechts twee zenders
worden bekeken.)

– Alleen in combinatie met ADSL 2+, en
daarvoor moet u in de buurt van een
wijkcentrale wonen; 40% van Neder-
land zit daar te ver van af

– Kijkgedrag kan makkelijk worden
bijgehouden

Digitenne

Digitale tv via de ether (in 
Nederland alleen via Digitenne)
biedt weinig van de voordelen 
van digitale televisie. Via de 
ether is de bandbreedte zo 
beperkt dat de huidige 23 zenders 
van Digitenne meer worden 
gecomprimeerd dan voor een
goede beeldkwaliteit aanvaard-
baar is. Ook is digitale tv via de
ether het meest storingsgevoelig.
Het enige duidelijke voordeel 
van dit systeem is dat het niet 
aan een vaste plek is gebonden.
Dankzij de kleine antenne kunt 
u het makkelijk meenemen naar 
de caravan.

ABC

ADSL 2+
Asymmetrische Digital Sub-

scriber Lines. Een technologie

om informatie die hoge

bandbreedte vereist te trans-

porteren via ‘gewone’ koperen

telefoonlijnen. ADSL 2+ is de

jongste techniek met de

hoogste snelheid en grootste

bandbreedte.

Bandbreedte 
Doorgeefcapaciteit van een

netwerk. Wordt uitgedrukt in

megabit per seconde (Mbit/s).

Decoder 
Ook: settopbox en ontvanger.

Apparaat om digitale signalen

leesbaar te maken voor het 

tv-toestel. 

DVB (-c, -s of –t) 
Digital Video Broadcasting 

of digitale video uitzending,

de afkorting van de uitzend-

standaard. De toevoeging ‘c’

staat voor kabel (cable), 

‘s’ voor satelliet en ‘t’ voor 

de ether (terrestial).

EPG 
Electronic Programme Guide.

Een gids op het scherm van

de tv die via de afstands-

bediening verschillende

programmaopties aanbiedt

waardoor de kijker zijn tele-

visiegenot kan plannen zonder

papieren televisiegids. 

IP-tv
Internet Protocol-tv. Televisie-

ontvangst via internet. 

LNB 
Low Noise Block. Ontvangst-

kop op de satellietschotel.

Versterkt het door de schotel

ontvangen signaal en brengt

het op de juiste frequentie

zodat het via een coaxkabel

naar de decoder getranspor-

teerd kan worden. 

Provider
Ook: ISP (Internet Service

Provider). Een bedrijf dat

ondernemingen en parti-

culieren toegang geeft tot

internet.

PVR 
Personal Video Recorder.

Opnameapparaat met harde

schijf dat geïntegreerd is 

in sommige decoders. 

Kan afhankelijk van de 

capaciteit van de schijf tot 

een paar honderd uur aan

programma’s opnemen.

Schotel(antenne)
Vangt satellietsignalen op. 

Zie ook LNB.

Settopbox
Zie decoder.

Smartcard
Hierop staan de ontvangst-

rechten van de gebruiker.

Moet in de decorder worden

gestoken en maakt versleutel-

de signalen zichtbaar.

Twintuner
Twee tuners in één decoder.

Maakt het mogelijk om naar

het ene programma te kijken

en tegelijkertijd een ander op

te nemen.

Video on demand
Geeft de abonnee de moge-

lijkheid op een willekeurig

tijdstip te kiezen welke film 

of welk programma wordt

bekeken. De klant betaalt 

per programma.

MiniWoordenlijst digitale televisie

Welk type digitale televisie kunt u 
ontvangen? Doe de postcodecheck 
op www.digitelevisie.nl
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HDMI (high definition 
multimedia interface)
HDMI is een digitale ver-
binding voor video en audio.
Alle signalen (ook geluid)
worden digitaal doorgegeven.
Er hoeft dus maar 1 kabel
van ontvanger naar scherm.
Het is de digitale opvolger
van de scart-kabel.

DVI
Digital Visual Interface.
Technisch gezien hetzelfde
als HDMI, alleen dan zonder
geluid. Wordt gebruikt voor
verbinding tussen moderne
tft-monitoren (en sommige
platte tv’s) en pc.

Aan-
sluitingen

Aspect Ratio
De verhouding tussen de
hoogte- en de breedtereso-
lutie van het scherm. Bij
conventionele tv’s is deze 4:3
en bij breedbeeld-tv’s 16:9.

Blu-ray
Nieuwe techniek waarbij dvd’s
worden gelezen met nauw-
keurige blauwe laser. Daardoor
kan er 5 keer meer informatie
op een dvd-schijf worden op-
geslagen (25 GB per laag). Dat
is genoeg voor een HD-film.

Contrastratio 
Het contrast geeft de verhou-
ding aan tussen de donkerste
(zwart) en de lichtste kleur
(wit). Hoe hoger de contrast-
ratio, des te meer nuance er
kan worden weergegeven en
des te mooier het beeld. 

Full HD
Televisies die in staat zijn 
de hoogste high definition
resolutie van 1080p weer te
geven. (zie: HD-ready 1080p).

HDCP
High-bandwidth Digital
Content Protection. Een
kopieerbeveiliging die ervoor
zorgt dat de signalen alleen
worden doorgegeven aan
goedgekeurde apparaten 
(om aftappen te voorkomen).
Alle HDMI-aansluitingen op
HD-tv’s beschikken over
HDCP.

HD-dvd 
De tegenhanger van Blu-Ray
in de race om de opvolger van
de dvd te worden. HD-dvd
kan 15 GB per laag opslaan.

HD-ready
Geeft aan dat de tv HD-beel-
den in de resolutie 720p en
1080i kan weergeven. 

HD-ready 1080p (Full HD)
Televisies die in staat zijn de
hoogste high definition
resolutie van 1080p weer te
geven. Om het predicaat 
‘HD-ready 1080p’ te verdienen
moet de tv een resolutie
hebben van 1920 x 1080,
beschikken over een HDMI- 
of DVI- (met HDCP) en een
componentaansluiting.
In folders komt u vaak de term
‘Full HD’ tegen voor 1080p.
Voorlopig is full HD alleen
interessant voor HD-dvd, 
blu-ray en spelcomputers.

Helderheid
Zegt hoeveel licht de tv kan
uitstralen, uitgedrukt in cd/m2

(candela per vierkante meter).
Hoe hoger, des te beter 
(in theorie).

Interlaced
De horizontale beeldlijnen
worden in twee fasen weer-
gegeven, eerst de oneven en
daarna de even beeldlijnen.
Dit zorgt ervoor dat er minder
bandbreedte nodig is, maar

kan leiden tot een onrustig
beeld bij snelle bewegingen.
Zie ook Progressive scan.

IPS 
In Plane Switching. Deze
techniek zorgt voor een veel
royalere kijkhoek dan bij
‘traditionele’ LCD-schermen.
Ook de kleurweergave van
IPS-LCD is beter dan die van
gewone LCD-tv’s.

Kijkhoek
De maximale hoek van waar-
uit het beeld niet verkleurt. 

LCD-beeldscherm
Bestaat uit beeldpunten opge-
bouwd uit vloeibare kristallen
die individueel aangestuurd
worden met complexe soft-
ware. 

NTSC
Televisiesysteem dat als
standaard geldt in de VS.

PAL 
Televisiesysteem dat als
standaard geldt in de meeste
Europese landen, ook aan-
geduid als standard definition
(SD).

PiP
Picture in picture. Televisie-
beeld is deelbaar in twee
schermen waarin u beelden
van verschillende kanalen
tegelijkertijd kunt bekijken.

Plasmascherm
Is opgebouwd uit duizenden
puntjes (pixels) die een gas
bevatten, dat in plasma ver-
andert door een elektrisch
stroompje. Het plasma zorgt
ervoor dat fosfordeeltjes
oplichten.

Progressive (scan)
Alle beeldlijnen worden in 
één keer weergegeven.
Tegenhanger van interlaced.

Resolutie
Wordt bepaald door het aan-
tal horizontale en verticale
pixels. De standaard voor 
LCD-tv’s is 1366 x 768, plasma-
tv’s hebben een lagere reso-
lutie, meestal 1024 x 768. 
Full HD-tv’s hebben een reso-
lutie van 1920 x 1080.

Responsetijd 
Ook: reactietijd. Geeft aan hoe
lang een pixel erover doet om
van de ene naar de andere
kleur over te schakelen. Hoe
korter de responsetijd, hoe
kleiner de kans op schaduwen
achter snel bewegend beeld.
(Alleen relevant voor LCD-tv.)

SD-tv
Standard definition tv. Andere
benaming voor het PAL beeld-
systeem, zie PAL. 

Tru-Surround / 
Virtual Dolby Surround 
Claimt Dolby surroundgeluid
over de twee tv-speakers te
kunnen weergeven, maar
maakt dat meestal niet waar.

MiniWoordenlijst tv

RGB (via scart)
De afkorting RGB staat voor
Rood Groen Blauw. Bij een
RGB-signaal blijven deze
kleuren gescheiden. Het is het
beste analoge videosignaal.
Veel dvd-spelers en -recorders
hebben RGB via de scart-
aansluiting (zie scart).
Niet elke scart-aansluiting op
uw tv is een ingang voor RGB.

Component 
Component verdeelt het
beeld in drie signalen, maar
rood groen en blauw blijven
niet strict gescheiden. Com-
ponent is in Europa minder
belangrijk dan het kwalita-

Met welke signaal en welke kabel(s) krijgt u 

het beste beeld en geluid? Dit keer geen abc

maar een rangorde. We beginnen met de best

mogelijke verbinding.

HDMI

De juiste kabel 
voor het beste beeld 
(en geluid)



tief betere RGB via scart.
Component wordt ook aan-
geduid met de afkorting
YUV.

S-video of Y/C
Bij s-video blijven de signa-
len met kleur en helderheid
gescheiden, maar R, G en B
niet. S-video kan via scart of
met de eigen s-video-plug
worden gebruikt.

Composiet
Bij een composiet-aansluiting
gaat alle beeldinformatie door
een enkel draadje. Aansluitin-
gen met composiet zijn scart
en meestal de gele tulp. 

Coax 
De verbinding tussen de
kabelwanddoos of satelliet-
schotel en de decoder, tv of
radio.

Pc-aansluiting of 
mini-D-sub
Deze is sterk in opkomst bij
tv’s. Koppel via deze ingang
een pc aan het scherm en
bekijk foto’s of presentaties
vanaf de computer op de tv.

Tulp, cinch of RCA
Tulp is een aansluiting die
veel voorkomt op appara-
tuur voor beeld en geluid.

Kleur en opschrift geven aan
welk beeld- of geluidssignaal
bedoeld wordt. Bijvoorbeeld
geel voor composiet video,
rood en wit voor stereo-
geluid en oranje voor digitaal
geluid. Ook zonder home-
cinemasysteem verbetert het
geluid van tv of dvd door-
gaans flink als die apparaten
met tulpstekkers aan de ver-
sterker worden verbonden.

Scart of euroscart
Een scart-stekker is breed en heeft maxi-
maal 21 pinnetjes. Een scart-aansluiting
kan stereogeluid en beeld doorgeven. 
De mogelijke beeldaansluitingen zijn
composiet, s-video en RGB. De fabrikant
van de dvd-speler of tv bepaalt welke 
van die aansluitmogelijkheden wordt
gebruikt.
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Van autokinderzitjes 
tot zorgverzekeringen

Maak nu 2 maanden kennis met 
de Consumentenbond en u krijgt:

• Onafhankelijke en betrouwbare testresultaten 
• 2 nummers van de Consumentengids
• 2 maanden 24 uur per dag toegang 

tot álle online testinformatie 
op www.consumentenbond.nl

• Koopadvies op maat met de online 
productvergelijker of telefonische advieslijn

voor slechts €5!

Of van autonavigatiesystemen
tot zelfbruiners. En van apo-
thekers tot zomerbanden.

De tests van de Consumentenbond
lopen zeer uiteen en bevatten
betrouwbare, onafhankelijke en
praktische informatie. Over voeding,
financiën, gezondheid, elektronica,
reizen, huishouden en nog veel meer!
Onze testresultaten, informatie en
tips vindt u in de Consumentengids
en op Consumentengids Online.
Uw keuze is zó gemaakt!

Onafhankelijk en betrouwbaar.
Zo maakt u altijd de juiste keuze.

Een greep uit onze tests:  

Airco’s •  Autonavigatiesystemen •

Beleggingsverzekeringen • Diëten 

• Digitale camera’s • Digitale veiligheid •

Fruitdrankjes • Hypotheken • Laptops 

• Medicijnen • Mobiele telefoons • Mp3-

spelers • Online reisbureaus • Ooglaser-

klinieken • Playstation 3 • Printers • 

Reizen • Televisies • Wasmachines 

• Windows Vista • Zorgverzekeringen
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