UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 2
Voorafje
Februari is een maand met wat minder dagen. Maar toch 20 pagina’s in dit nummer. Er is
genoeg gevarieerd nieuws om te publiceren, oordeel zelf. Dus: lezen en vooral reageren!
De redactie.
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(Kanalen)nieuws en wijzigingen vanaf 23 januari 2013
In deze rubriek altijd na algemeen nieuws een opsomming van gewijzigde zenders van de
satellieten Astra 19, 23 en 28 en de Hotbird.

Algemeen:







Enigma-1-kanalenlijsten. Hier is vraag naar. Men kan deze zelf maken door van
Enigma-2 met DreamSet (of andere edittor) een Enigma-1 te maken (opslaan als
‘services’). Op 25 januari is nog een Enigma-1-lijst voor 13/19/23/28 gemaakt. Deze
staat op de site van De Transponder;
CanalDigitaal stopte 19 februari met de doorgifte van ComedyCentral/Kindernet en
MTV via Astra 19 oost. Sinds 19 oktober waren deze zenders al via Astra 23 oost te
ontvangen echter in mpeg-4;
CanalDigitaal brengt nu ook een Triple quad-linb. Dus een lnb gericht op drie
satellieten (in casu 19, 23 en 28 oost) met vier uitgangen. Zie ook item verderop;
CanalDigitaal en TV Vlaanderen gaan steeds meer zenders verplaatsen naar 23
oost en op 19 oost meer zenders overzetten naar mpeg-4. Zo verdwenen op 19 oost
Acht en Vitaya en werden Een en Canvas in mpeg-4 gezet (nog even simultaan in
mpeg-2). Zie CD-pagina.

Meer zenders zullen volgen:





CanalDigitaal heeft softwareproblemen met haar M7-receiver DSR8141. Op 5
februari werd er een software-update verstuurd die het gebruik van de
afstandsbediening slechter maakte. CD geeft deze klanten aan de receiver uit te
zetten (spanning er af) en opnieuw aan. De oudere software wordt dan terug gezet.
Verdere software-updates zijn tot nader order uitgesteld;
Op 23 februari is er een nieuwe Kanalenlijst Hans uitgekomen. In deze lijst staan
behalve de satellietboeketten ook twee kabelboeketten: een van UPC en een van
Ziggo. Deze werden aangeleverd. Daarna kwamen meer aanbiedingen. Het
bijplaatsen van extra UPC- of Ziggo-pakketten bleek echter storing te geven. De
streamboeketten zijn warm ontvangen. Helaas vallen regelmatig streams uit. Aan een
update wordt hard gewerkt net als aan een handleiding hoe je de ip-streams van een
site kunt halen. De streams werken niet op alle ontvangers. De ervaringen met ET’s
en VU’s zijn goed. Die met Dreamboxen wisselend. Zo werken op een DM800HD
(eerste versie, OpenPLi 2.1) méér streams dan op de DM800SE (tweede versie,
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OpenPLi 3.0 maar ook 2.1). Op een Dreambox-kloon bleek geen enkele stream
zichtbaar… Het blijft vreemd!

Astra 19 oost:






(14/02) Radiozender NDR Blue is toegevoegd aan het rijke pakket van de ARD. NDR
Blue is een zender die muziek brengt die niet in de hitlijsten voorkomt. Ze brengt ook
achtergronden over rock- en popmuziek (waaronder veel Duitstalige producties);
(14/02) Eén en Canvas (sd) zenden nu in mpeg-4 uit. De mpeg-2-versie blijft nog
even actief;
(19/02) Comedy Central NL en Kindernet verdwenen van Astra 19 oost. Deze
zenders zijn nu enkel via Astra 23 oost te bekijken;
(22/02) MTV NL verdween van Astra 19 oost, nu enkel via Astra 23 oost. De plaats is
ingenomen door kinderzender Nickelodeon NL.

Astra 23 oost:




(01/02) Sport 1 is het nieuwe promokanaal van Canal Digitaal;
(10/02) Private Spice is weg van transponder 11875. Nu op 11739 V;
(23/02) FOOOR is een nieuwe zender uit Slowakije, vrij te ontvangen

Astra 28 oost:


(28/01) Arise Network, met series en nieuws, vrij te ontvangen. Op 05/02 ook een
HD-test;
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(31/01) BBC One HD Schotland en Wales begonnen, vrij te ontvangen;
(04/02) More4 HD (Sky UK);
(09/02) 11469 H muteert van S naar S2, FEC 29500, QPSK. Even waren er
testuitzendingen van Sky News HD te zien. Thans vier ‘lege zenders’;
(11/02) Twinkle TV begon met uitzendingen (Teleshop);



(14/02) Showcase en Showcase 2 zijn lifestylezenders, vrij te ontvangen;



(17/02) True Entertainment +1, een vrij te ontvangen filmzender.
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(23/02) op de Indiase bevolking gerichte zenders ATN Bangla UK, Channel i en PTV
Prime veranderen van frequentie. Ook relizender OHTV kreeg een nieuwe plaats.
Alles fta;
Vooruitblik: vanaf 26 maart zal BBC Two HD fta te ontvangen zijn. Bron: Astranieuws.





(25/01) Het hele aanbod van Sky Italia is opgeschoond;
(01/02) Het hele Poolse aanbod is opgeschoond;
(02/02) Al Ghad Al Araby (nieuws), vrij te ontvangen;






(06/02) Sky Cinema Hits werd Sky Cinema Oscar (sd en hd, tijdelijk);
(11/02) Bike Channel via Sky Italia;
(14/02) Sky Italia schudde de transponders en zenders weer eens goed door elkaar;
(15/02) Maestro uit Georgië (?) begon;

Hotbird 13 oost:
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(15/02) AAA Family (Arabisch), vrij te ontvangen;





(18/02) Sky Sport F1 begon in sd en hd (Sky Italia);
(18/02) Al Sumaria uit Irak kan vrij worden ontvangen;
(19/02) op 11373 V verschenen vrij te ontvangen o.a. Italia 1, Rete 4 en TgCom24;



(22/02) Rudaw TV begon met testuitzendingen. Het zou een Kurdische zender zijn.
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Reacties van lezers
UP/DOWNLINK 2013-1 gaf ons de volgende reacties.
Jeroensky reageerde op het artikel over de Ultra-hd-uitzendingen door Eutelsat. Zijn
reactie: Super goed artikel op bladzijde 15.
-DVB-S3 gaat komen rond 2015.
-Ook erg benieuwd naar h265 HEVC voor 4k(Ultra HD) / 8k resoluties.
-Nieuwe 3D techniek: Advanced stereo 3D (geen gesplit beeldbron, maar volle resolutie
4k/8k).
Conclusie, ik knuffel m'n DM8000 nog maar een keer, blaas stof uit met fietspomp, en wacht
nog een jaar of 3.
Tot er DVB-S3 met advanced stereo3d 4k (liefst 8k) ontvangers zijn. (ook voorlopig geen
nieuwe tv)
Met betrekking tot DVB-S en DVB-S2 meldt iemand dat de codering 0 is voor DVB-S en 1 is
voor DVB-S2. Zie hier. Zo staat het dus in het bestand satellites.xml van OpenPLi.
Metoo reageert op HbbTV (pagina 19 ev.). Onder andere: “En bedankt weer. Er staat echter
wel een onjuistheid op pagina 19-21 HbbTV, Xtrend was ruim eerder met HbbTV, heeft al
zowat een jaar? HbbTV, enige maanden later DMM met closed source OE2 image met
HBBTV, en VU heeft het pas sinds kort toegevoegd.”
Gerard mailde naar aanleiding van het item over de VU Solo2 het volgende: “Misschien een
tip om even in de gaten te houden: de VU=Duo2 is (voor zover ik weet) nog helemaal nog
niet te koop (volgens mij ergens in maart/April?).
Bij de start van de verkoop was de Solo2 overigens al leverbaar met enkele andere images.
Pas recent kwam de OpenPli i.v.m. de problemen dat VU+ diverse afwijkingen in hun drivers
hadden en OpenPLi wilde deze conform de Enigma-standaard hebben. Anderen hadden een
workarround gemaakt maar daar wilde OpenPli niet aan beginnen omdat men dan geen
basis-standaard had voor al hun ondersteunde merken.”

Reacties van lezers - 2
Ook los van de UP/DOWNLINK 2013-1 komen er reacties van lezers binnen. Zo ontvingen
we een bericht van Jeroensky en van Geke.
Op 23 februari gaf Jeroensky aan voortaan enkel op het forum van OpenSat4All te gaan
posten. Voor vragen over OE2.0, Opendreambox, Geminiplugin en OScam kan men daar bij
hem terecht. Hij gaf deze links naar betreffende topics door:




Dreambox firmware links;
Opendreambox OE2.0 & Geminiplugin;
Gemini-plugin/Bluepanel;
OScam installeren;
(Internationale) OScam -voorbeeld- configuraties
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Transponderlid Geke gaf een vervelende ervaring door met daarin een waarschuwing voor
iedereen: kijk uit als je een Reelbox wil kopen! Hij schrijft:
“Ik had in december eindelijk een Reelbox Avangarde 3 besteld en ik was apetrots met deze
bestelling. Maar er was een puntje, ik moest van te voren betalen (in Vorkasse). Ik heb dus
betaald in begin december en dacht: dat wordt een leuke kerst..!
Maar met de kerst nog niets ontvangen, toen maar eens een mailtje gestuurd en nog een en
nog een… maar geen reactie van de firma ReelMultiMedia. Toen werd het een iets minder
mooie kerst dan verwacht…
Naar wat zoeken op het internet zag ik de bui al hangen. Ik heb toen contact gezocht met
Reelbox4all.nl die mij goed geholpen hebben maar er verder ook niets aan konden doen.
Toen las ik op een Duits forum dat ze faillissement hadden aangevraagd. Dit betekende dus
dat ik mijn geld kwijt ben!
Een van de antwoorden die ik kreeg was:
Sehr geehrter Herr <Geke’s naam>,
Wir haben Ihr Anliegen, welches Sie uns elektronisch übermittelt haben,
erhalten.
Die Reel Multimedia Vertriebs GmbH hat im Dezember 2012 beim Amtsgericht München
Insolvenz angemeldet, daher hat sich die Antwort auf Ihr Schreiben verzögert.
Wir sind leider nicht mehr in der Lage Ihre Fragen zu bearbeiten bzw. diese zu beantworten.
Bitte informieren Sie sich bei den einschlägigen Insolvenzinformationsstellen oder lassen Sie
sich durch einen Fachanwalt Ihrer Wahl beraten.
Mit freundlichen Grüssen
Reel Multimedia
------------------------------Reel Multimedia Vertriebs GmbH
Feldmochinger Str. 36a
D-80992 Muenchen / Germany
Tot mijn grote verbazing zag ik dat dezelfde Reelbox Avangarde 3 weer te koop is bij de
zelfde eigenaar maar onder een andere naam www.roxxs.de maar ook onder dezelfde
voorwaarden als bij Reel MultiMedia.
Beste lezers: BESTEL DUS GEEN BOX VAN WAT VOOR EEN MERK OOK BIJ DEZE
MISBRUIKERS.
M.V.G., Geke.”
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Modulatie: QPSK of 8PSK
Een transponder kent vele variabelen: S of S2, horizontaal/verticaal (en zelfs rechts/links), de
FEC en de modulatie (modulation): QPSK of 8PSK. Alles moet goed staan.
Sommige receivers hebben een auto-functie: ze kijken zelf naar het binnenkomende signaal
of het S of S2, Q of 8 is. Beeld… Maar de oudere generatie heeft dat vaak niet.
In het bestand satellite.xml worden alle transponders gezet met een codering. Zie hier. En
hier. Het zou fijn zijn als OpenPLi ook de modulatie bijhoudt (Q of 8) zodat oudere receivers
de juiste instelling hebben. Daarom is de vraag gesteld op hun forum. Een antwoord kwam
heel snel van HenkSat: “Hans, dat lost het 8PSK naar QPSK niet op, als dat tenminste jouw
gedachtengang is. Tuners welke blindscan ondersteunen hebben van een switch naar 8PSK
geen last, andere tuners wel.” Dit werd weer tegengesproken door El Sato: “Volgens mij toch
wel. Als je dan zenders gaat zoeken en de optie netwerk zoeken op nee zet, worden de
frequenties gescand die in de satellites.xml staan. Zo staat de zender gelijk goed.”
Volgens Erik Slagter haalt OpenPLi de gegevens rechtstreeks van Lyngsat. Het zou fout
kunnen gaan in de entries van lamedb. Handmatig scannen zou dit moeten oplossen. Naar
onze mening zou Lyngsat geen 0 moeten gebruiken maar 1 of 2 (zie hierna).
Kortom… het blijft dus uitkijken mocht je geen beeld hebben en alle andere variabelen staan
wel goed. De modulatie kan wellicht veranderd zijn.
Mocht je zelf in een editor de modulatie van een transponder willen aanpassen, dit zijn de
codes:
modulation="0" = AUTO
modulation="1" = QPSK
modulation="2" = 8PSK

DreamSet 2.38
Op zondag 27 januari kwam DreamSet 2.38 uit. Wij adviseren deze te gebruiken als men
ook de streams (= de boeketten met ip-streams, na de gewone tv- en radio-boeketten) wil
bekijken. Met versie 2.38 worden deze juist overgestuurd naar de receiver.
Link: http://www.dreamset-editor.com/index.php
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8K komt er aan…
Op de CES: 4K-tv’s. Testuitzendingen via Eutelsat op 10 oost. Maar… in Japan is men al
bezig met 8K-tv’s.
Het zal echter nog jaren duren eer deze uit komen. Eerst moet 4K de markt veroveren. In
Japan zullen de eerste uitzendingen, via de satelliet, in juli 2014 zijn (met de finale van het
WK-voetbal in Brazilië). Twee jaar eerder dan gepland. Het kan snel gaan in de techniek!
Bron: Reuters.

Voor je een 4K-tv koopt kijk eerst eens naar de kritische opmerkingen van HDTV-Magazine.
Niet alleen een (dure) tv is nodig maar ook de randapparatuur zal vaak vervangen moeten
worden. Los van het feit dat er nog weinig content in 4K is. Maar het kan snel gaan… zie ook
hier.

HEVC goedgekeurd
HEVC (High Efficiency Video Coding) is door de ITU goedgekeurd. Daarmee wordt HEVC
(ook wel H.265) de opvolger van de thans populaire H.264 (mpeg-4 Part 10 of AVC).
HEVC gebruikt maar de helft van de netwerkcapaciteit. Dat is hard nodig als ultra-hd of 4K
moet worden doorgegeven.
HEVC is het resultaat van samenwerking tussen de ITU en MPEG (“It is the product of
collaboration between the ITU Video Coding Experts Group (VCEG) and the ISO/IEC Moving
Picture Experts Group (MPEG)”.)
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Bron: HDTV Nieuws. En het ITU-persbericht (28 januari 2013).

Streams
Sinds 22 januari zitten er in Kanalenlijst Hans ook streams (naar radio- en tv-zenders en
naar webcams). De reacties zijn tot nu toe positief: op veel (Enigma-2) receivers werken de
streams. Topper is hier de ET (kan de meeste codecs aan), gevolgd door de VU+ Duo.
Opmerkingen:
1. ervaring leert dat niet iedere receiver op dezelfde manier de streams kan verwerken.
Dit heeft onder andere te maken met de snelheid van de processor en het wel of niet
aanwezig zijn van codes;
2. receivers die draaien op Newnigma blijken niet met streams overweg te kunnen;
3. Sommige linken blijken al weer na enkele dagen niet te werken. Een enkeling komt
na enkele dagen weer spontaan terug.
Ook blijken er enkele linken in de lokale nacht op zwart te gaan. Helaas kunnen we
hier niets aan doen en zullen we dit als een nadeel moeten accepteren;
4. Voor de streams welke in een groot formaat (1024x576) uitzenden moet je wel een
redelijke snelle internetverbinding hebben om deze vloeiend te laten stromen;
5. De wachttijd voordat een stream begint kan sterk variëren:
- af en toe al binnen enkele seconden;
- of na circa 12 seconden;
- bij de streams van webcam’s kan dit soms wel tot 18 sec. oplopen.
Na 20 sec. mag je aannemen dat de stream nooit meer open zal gaan.
6. Zie je radertjes dan is dit het gevolg dat de streamlink geen foutmelding krijgt maar
blijft zoeken. Soms herstelt deze zich na ca. 15 sec., maar meestal zal je een reboot
moeten uitvoeren. Dat kan door de schakelaar aan de achterkant om te zetten. Maar
je kan dit ook doen (zonder uit je stoel te komen) door op de AAN/UIT te drukken en
deze constant 13 sec. vast te houden :-)
Wij gebruiken DreamSet versie 2.38 voor het bewerken van de streams. Op S4A stond
echter ook de mogelijheid streamregels ‘en bloc’ met DBE 5.2.0.0 in een kanalenlijst te
zetten. Zie hier.
Oproep: doe mee met het onderzoek via het forum van OpenPLi. We weten al dat de AZBox
Me en MiniMe niet overweg kan met radiostreams die de extensie pls of m3u hebben. De
DM8000 kan wel overweg met m3u maar niet met pls. Rara…
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6D head tracking
3D brillen zijn er tot nu toe in twee soorten: passieve en actieve. De actieve soort kent nu
een verbijzondering: de bril die doet aan ‘3D eye tracking’. In de bril van de Duitse firma SMI
zitten camera’s die de positie van het oog (pupil) volgen. Aan de buitenzijde zitten zes bollen:
6D Head tracking.

Daarmee wordt de exacte positie van het oog bepaald om een nog mooiere kijkervaring te
bereiken. Bron.

Meer informatie via de site van SMI.
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Augmented reality 3D-bril
Nog meer 3D-brillen nieuws: de Amerikaanse firma brengt onder de naam Wrap 1200 AR
een revolutionaire bril. Omschrijving van het kunnen: middels twee camera’s kunnen digitale
beelden samengevoegd worden met de fysieke omgeving en in 3D ervaren worden. Zo
ontstaat een stereoscopisch beeld van 75 inch.

Bron: Engadget. En de firma Vinuz zelf, waar de bril voor ‘slechts’ $ 1.499,- in de webshop te
koop is.

Recreatiepakket weer duurder
Een van de pakketten die CanalDigitaal aanbiedt is het Recreatiepakket. Hiermee kan men
een beperkt aantal zenders zien van 21 maart tot 21 september. Makkelijk als men lang op
de camping staat.
Dit pakket is weer duurder geworden. CanalDigitaal schrijft abonnees:
“Als gevolg van stijgende kosten wijzigt met ingang van 15 maart 2013 de prijs van het
Recreatie-pakket van € 10,95 naar € 11,95 per maand. Dit betekent een verhoging van
€ 6 per jaar.
Buiten de kijkperiode - van 21 maart tot 21 september - betaalt u nog steeds niets en kunt u
blijven kijken naar Nederland 1, 2 en 3 en alle vrij te ontvangen zenders.”
Als men het abonnement wil opzeggen kan dit enkel telefonisch (0900-9323) tegen €
0,15/minuut. Een van onze lezers gaf aan dat hij toen direct een aanbod kreeg: blijf abonnee
tegen het tarief van 2012…

Freesat en Google, gouden combinatie
Het Engelse Freesat heeft een overeenkomst gesloten met Google. Hierdoor kunnen kijkers
die een Freesat-receiver gebruiken en deze op internet hebben aangesloten direct de inhoud
van YouTube aanroepen. Google verwacht hiermee meer adverteerders te trekken.
Om de Freesat-receivers geschikt te maken moet er nieuwe software (een html 5-applicatie)
worden geïnstalleerd. Deze zal in maart beschikbaar zijn.
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Voor wie het nog niet weet: Freesat brengt de gratis zenders van de BBC en ITV in the UK
via zowel landzenders als satelliet. Ruim 1,7 miljoen Britse huishoudens kijken via een
Freesat receiver. Iets voor CanalDigitaal om te volgen..?

Bron: Tweakers.net.

Eredivisie Live via Smart TV
Philips en Eredivisie Live hebben een overeenkomst gesloten. Met een app kan via Smart
TV gratis gekeken worden naar samenvattingen van wedstrijden. Voor € 6,95 kan een
wedstrijd integraal bekeken worden.
De mogelijkheid kan toegepast worden op tv-toestellen die vanaf 2012 geleverd zijn,
alsmede enkele Blu-rayspelers en Mediasets.

Bron: Eredivisie Live.

Einde reli-omroepen per 2016
De kleine religieuze omroepen (RKK, IKON, etcetera) krijgen vanaf 2016 geen budget en
geen zendtijd meer. Volgens de staatssecretaris van Media, Sander Dekker, zijn ook de
andere omroepen uitstekend in staat programma’s op levensbeschouwelijke grondslag te
maken.
De RKK zal onderdak zoeken bij de KRO, Human bij de VPRO en ZvK bij de EO.
Overigens gaan ook drie grote omroepen fuseren: de KRO met de NCRV, de AVRO met de
TROS en BNN met de VARA. Zelfstandig blijven EO, MAX en VPRO. De taakomroepen
NOS en NTR hebben geen leden en hoeft niet te fuseren.

Bron: De Volkskrant.
De Raad van State heeft kritiek op de bezuinigingsplannet van het kabinet met de publieke
omroep, aldus TotaalTV.
De RK’s geven echter niet snel op. ‘Broadcastpriester’ Roderick Vonhögen start binnenkort
een digitaal kanaal met als titel Katholiek247. Aldus Broadcast Magazine. Een website is er
al.

26 feb 2013

specials@detransponder.nl

www.detransponder.nl pagina 14 / 20

UP/DOWNLINK, jaargang 2013, nummer 2

Triple LNB met vier uitgangen
CanalDigitaal brengt vanaf Valentijnsdag een triple lnb met vier uitgangen. De triple staat
voor de ontvangst van Astra 19, 23 en 28 oost. Dat zou met een 64 cm schotel in Nederland
goed moeten kunnen.
De prijs wordt € 99,- (of lager in combinatie met een pakket). Zie webshop CanalDigitaal.

Bron: HDTV.
Inmiddels getest door Henksat met een 78 cm Triax-schotel. Resultaat: goed.
CanalDigitaal koppelt de triple lnb dus aan een 64 cm schotel. Met een 78 cm schotel die
goed is uitgericht valt er echter een veel beter resultaat uit te halen. Schoteldeskundige
Sprietje geeft op S4A een soort minihandleiding voor deze triple lnb met 78 cm schotel.
Zie ook wat berichten eerder en daarna met kritiek op de triple lnb.
Op onderstaande tekening wordt weergegeven hoe belangrijk het is (zeker op een 70 cm
schotel) dat Astra-23 oost 100% juist moet staan in hoogte en exacte richting wil je van beide
buitenste satellieten zoveel mogelijk profijt hebben.
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Belgisch Kampioenschap Decoderwerpen
Testaankoop (Vlaamse consumentenorganisatie) heeft het gehad met alle losse digitale
decoders die nodig zijn om via de kabel tv te kijken. De helft van de kijkers wil enkel kijken
en heeft geen behoefte aan alle andere diensten. Een eenvoudige CI-kaart is dan
voldoende. De Belgische kabelproviders zouden die dan ook moeten gaan aanbieden in
plaats van dure en vaak slechte decoders.
Op 15 maart (Dag van de consument) wordt daarom het Belgisch Kampioenschap
Decoderwerpen gehouden: overbodige (en defecte) decoders krijgen een roemloos einde.
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DVB-C/T usb-stick van Sundtek
OK… de UP/DOWNLINK gaat voornamelijk over DVB-S (satelliet) maar vele van ons
hebben een receiver met de mogelijkheid tot inbouw van een DVB-C/T (kabel of terrestial)
tuner. Een aantal zenders op de digitale kabel zijn open, voor anderen heb je een kaart
nodig. Hetzelfde geldt voor DVB-T: veel zenders zijn fta (publieke omroepen en in de grens
buitenlandse zenders). Een extra DVB-C- of DVB-T-tuner kan dan fijn zijn. Bijvoorbeeld als
DVB-S uitvalt wegens sneeuw of zware regen.
Geen inbouwmogelijkheid? Vaak heeft een receiver een usb-ingang. Men zou dan een DVBC/T-tuner via usb kunnen installeren.
Als voorbeeld: de Sundtek MediaTV Digital Home. Geschikt voor zowel DVB-C als DVB-T.
De installatie gaat met software van Sundtek, te downloaden via deze site. Daar staat ook de
handleiding. Als je de stappen volgt is het kinderlijk eenvoudig.

Na het draaien van de software kun je het best je receiver even rebooten (met de usb-stick
er in). Daarna via het menu de tuner activeren. Vergeet niet de keuze voor C of T te maken:
tegelijk kan niet.

De test is gedaan op een ET9500. Daarmee willen we zeggen: op deze receiver werkt de
usb-stick zonder problemen. Of dit voor alle merken geldt… check de satellietforums.
De geteste Sundtek werd geleverd met een los antennetje en afstandsbediening. De usbstick is immers ook bedoeld om te koppelen aan een pc/mac of notebook. Met de losse DVBT-antenne kunnen dan landzenders eenvoudig ontvangen worden.
Er zijn natuurlijk meer merken die een losse DVB-C/T-usb-tuner brengen. Een overzicht van
DVB-C-tuners staat hier. En een overzicht van DVB-T-tuners kun je hier vinden.
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Philips-tv’s met Skype
De 2013-reeks van Philips tv’s is aangekondigd met als topper de PFL8008. Dit toestel heeft
net als de PFL7008 en de PFL7108-serie een ingebouwde webcam. Samen met de app
Skype kan men zo via de tv telefoneren. De afstandsbediening (met toetsenbord) heeft een
aanwijsfunctie.

De PFL8008 verwerkt in de dualcore-processor 1400 Hz, heeft actieve 3D en aan drie zijden
Ambilight. Na een software-update zal de tv ook MultiRoom krijgen: de mogelijkheid om het
beeld naar een andere tv door te sturen. De PFL7008 en PFL7108 draaien op 700 Hz.
Bron: Tweakers.net en TP Vision.
Op YouTube staat een aardige videopromo over Ambilight.

Stievie komt
De Belgische tv-aanbieders (VRT, VMMa en SBS Belgium) gaan gezamenlijk Stievie
aanbieden. Dit is een app om zowel live als ‘licht uitgesteld’ (< 36 uur) tv te kunnen kijken op
een iPad of iPhone.
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Stievie verkeert nog in een testfase. Ruim 10.000 Vlamingen worden opgeroepen mee te
doen met de test. In den beginne kunnen zij een beperkt aantal zenders bekijken: Eén, VTM,
VIER, Canvas, 2BE, VIJF, Vitaya, JIM, Ketnet/OP12 en VTMKZOOM. Inschrijven kan op de
site van Stevie. Men kan dan vier maanden meetesten. Op de site staat een demo. Zo blijkt
pauzeren en doorspoelen (achteruit en vooruit) mogelijk. Net als vele andere functies als live
tweeten en samen tv-kijken met Facebookvrienden. Koppelen met Apple-tv kan ook voor een
groter beeld. Geen Apple-tv? Met een kabeltje ook op een gewone tv aan te sluiten.
Na de test wordt bekeken of ook op Android-toestellen en andere platforms Stievie
beschikbaar komt.

Bron: VRT.

Geld terug voor oude monitor of tv..?
Philips, LG, Technicolor, Toshiba, Sony, JVC, Panasonic en Samsung. Ze kregen een forse
boete van de EU (€ 1,47 miljard) voor kartelafspraken voor de prijs van beeldbuizen. Kopers
van een monitor of tv tussen 1996 en 2006 betaalden daarom zo’n 10% teveel.
Bij ConsumentenClaim hebben zich in een week tijd al 25.000 benadeelden gemeld, aldus
BroadcastMagazine op 23 februari. Daar zitten niet alleen particulieren bij maar ook
bedrijven die in één keer 500 toestellen melden.
Zelf de dupe? Dit is de link naar de meldpagina. Melden kost niets, als het iets oplevert is
een percentage voor ConsumentenClaim (15 à 25%).

Philips is in hoger beroep gegaan tegen de EU-uitspraak. Daarom worden claims tegen dit
bedrijf nog niet in behandeling genomen. Men kan al wel vast bewijsmateriaal (aankoopbon,
factuur, betalingsbewijs) beginnen te verzamelen.
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Mini-satelliet STRaND-1 gelanceerd
Vanuit India is 25 februari een kleine satelliet gelanceerd, de STRaND-1. De satelliet is
30x30x10 en weegt 4,6 kg. Het betreft een cubesat: een satelliet die uit blokken wordt
opgebouwd. De satelliet is ontwikkeld door studenten van de universiteit uit Surrey en is door
een Britse ruimtevaartorganisatie gelanceerd.
Bijzonder is de besturing van de satelliet: deze vindt plaats middels een Nexus-One
smartphone. De software aan boord is Linux.
Met de smartphone zullen plaatsjes van de aarde gemaakt worden. Doel is het testen van
smartphonegebruik in de ruimte. De phone aan boord is uitgebreid getest (vriezer, vacuüm
zuigen, bestralen).
De voortstuwing van de nanosatelliet is ook bijzonder: Pulsed Plasma Thrusters, die door
middel van elektriciteit plasma en zo stuwvermogen genereren.
Bron: Tweakers.net.

Tot zover UP/DOWNLINK 2013-2. Reacties welkom via specials@detransponder.nl
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