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Telenet voert vernieuwingen door voor digitale TV-kijkers 

• Nieuwe look and feel voor digitale TV  
• Opnemen op je digicorder waar ook ter wereld 
• 3D showcase op huidige set-top box 

 
 
Mechelen, 24 februari 2010 - Na belangrijke aanpassingen van het internetaanbod, 
voert Telenet nu ook een reeks vernieuwingen door in haar digitaal televisieaanbod. 
Vanaf april zal het vertrouwde Digimenu volledig vernieuwd worden. Telenet biedt 
haar digitale TV-klanten de mogelijkheid om programma’s online te programmeren via 
de website www.tv.be. Daarnaast zijn de huidige set-top boxen technologisch klaar 
voor 3D TV. 
 
Nog gebruiksvriendelijkere digibox/-corder menu 

 
Telenet zal vanaf april ook grondige vernieuwingen doorvoeren 
in de look and feel van digitale TV. Dankzij een volledige 
facelift ziet het DigiMenu er binnenkort aantrekkelijker uit. 
Het zal meer afbeeldingen bevatten en dus een groter comfort 
bieden. De structuur van het menu zal een gebruiksvriendelijke 
navigatie mogelijk maken en stelt meer informatie en 
zoekfuncties ter beschikking per scherm. Ook hiermee wil 
Telenet de klantentevredenheid optimaliseren. Digitale TV-

kijkers zullen namelijk sneller en met minder clicks door de TV-gids of TV-theek kunnen 
navigeren. 
 
Opnemen vanop je digicorder waar ook ter wereld 
 

Met de Digiprogrammer biedt Telenet vanaf april haar Digital 
TV-klanten de mogelijkheid om gratis, online de opname van 
hun favoriete programma’s te programmeren via de website 
www.tv.be. Met een simpele klik op de knop waar ook ter 
wereld kunnen programma’s opgenomen worden voor opname 
of kan de herinneringsfunctie ingeschakeld worden. Zo kunnen 
klanten zelfs vanuit het buitenland een zicht krijgen op hun 
programmatie- en herinneringslijst. De Digiprogrammer zal 

binnenkort ook via een mobiele website beschikbaar zijn. Op termijn volgen dan nog 
specifieke applicaties voor de i-Phone, Androidtelefoons, Windows Mobile,... 
 
3D showcase 
Tot slot geeft Telenet ook al mee dat haar huidige HD Digiboxen en HD Digicorders 
technologisch klaar zijn voor 3D beelden op televisie. Het Digital TV-aanbod zal op termijn 
verrijkt worden met films die te bekijken zijn in 3D. Via een speciaal 3D-brilletje zullen 
kijkers de film nog intenser beleven dankzij driedimensionale beelden. Testen toonden aan 
dat de huidige set-top boxen helemaal klaar zijn voor deze nieuwe generatie films, en 
zelfs in combinatie met de nieuwe 3D TV-toestellen die pas later dit jaar op de markt 
komen*. 

http://www.tv.be/�
http://www.tv.be/�


 

*De consument kan de eerste Telenet 3D showcase bekijken in de Belcompany shop op de Antwerpse Meir. 
 
 
Met dit unieke aanbod in België bewijst Telenet alweer hoe belangrijk innovatie en 
evolutie zijn. “Deze ontwikkeling betekent een nieuwe stap in de dagdagelijkse beleving 
van onze digitale TV-klanten”, aldus Piet Spiessens, Senior Vice President Innovation and 
Business Development bij Telenet. “Met deze vernieuwingen kunnen zij nog meer voordeel 
halen uit hun Digitaal TV-abonnement”.  
 


