
Tablet TV
   DE MOBIELE TV-DIENSTEN VERGELEKEN  ●● RDC / RAP 

Was het televisiekijken tot voor kort 
nog bijna onlosmakelijk verbonden 
met het grote scherm in de huiska-
mer, dan behoort deze bijna-mono-
poliepositie weldra definitief tot het 
verleden. De smartphone en vooral 
de tablet maken het immers moge-
lijk om uw favoriete tv-programma’s 
op (bijna) iedere plaats te bekijken, 
wanneer u dit wil.  Wij zetten de 
drie grote platformen voor mobiel 
televisiekijken in Vlaanderen voor u 
op een rijtje: ‘Yelo TV’ van 
Telenet, ‘TV Overal’ van 
Belgacom en nieuwe-
ling ‘Stievie’ van de drie 
grote Vlaamse omroe-
pen.

Naam: Stievie
Aanbieder: VRT, VMMa, SBS
Voor wie: Iedereen
Platformen: momenteel -test-

fase - enkel als app voor iPhone en iPad
Draadloos internet: Wi-Fi en 3G/4G
Aantal zenders: 10 Vlaamse zenders
Programmagids: Ja
Live kijken: Ja
Uitgesteld kijken: Ja, tot  36 uur terug 
in de tijd, pauzeren en terugspoelen
Opnames programmeren: Neen
Opnames bekijken: Neen
Extra’s: Stuur Twitter-berichten, chat 
met Facebook-vrienden, stuur screen-
shots door, kijk fullscreen op een tv-toe-
stel via een Apple TV-mediaspeler.
Beschikbaarheid: Vanaf nu in testfase 
met 10.000 gebruikers, na vier maan-
den voor iedereen toegankelijk
Prijs: Betalend na testfase, details zijn 
nog niet meegedeeld
WWW.STIEVIE.BE

WAT IS HET?
* Met de mobiele  tv-applicaties is 
het mogelijk om op uw tablet of 
smartphone, pc of laptop naar live-
tv te kijken (bij Telenet ook naar 
met uw decoder opgenomen pro-
gramma’s en bij Stievie naar uitzen-
dingen van de voorbije 36 uur).  Dit 
kan zéér handig zijn als tweede 
scherm in huis wanneer de huiska-
mertelevisie bezet is, of bijvoor-
beeld om in bed tv te kijken, zonder 
kabels naar de slaapkamer te moe-
ten trekken.  Bovendien kunt u zelfs 
buitenshuis naar uw tv-kanalen kij-
ken of uw decoder programmeren.

* Op uw smartphone of tablet 
installeert u een applicatie die u in 
de app-store downloadt. De tv-
diensten werken via Wi-Fi en/of via 
3G.  Bij ‘Yelo TV’ en ‘TV Overal’ moet 
u in het bereik zijn van een - respec-
tievelijk - Telenet- of Belgacom 
thuisnetwerk/hotspot (voor ‘Stie-
vie’ is dit geen voorwaarde). 
Wanneer u op uw pc of laptop  naar 
Yelo TV of TV Overal kijkt, kunt u 
ook gewoon via de internetkabel 
(ethernet) kijken op de websites.

* De beeldkwaliteit van de mobiele 
uitzendingen is goed op tablets en 
smartphones. De resolutie is wel 
gecomprimeerd om de dataverbin-
ding minder te belasten en hape-
ren te voorkomen. Bekijkt u de 
beelden op een groter, Full HD tv-
scherm,  dan zult u wel pixels waar-
nemen.

* Hou er goed rekening mee dat 
het mobiel tv-kijken redelijk wat 
data verbruikt.  Eén uur is goed 
voor 675 megabyte, of ongeveer 19 
gigabyte per maand. Vooral via 3G 
kan dit een zéér dure zaak worden.  
Maar ook via Wi-Fi thuis kunt u 
tegen de datalimieten van uw 
abonnement oplopen.

Nieuwkomer Stievie pakt 
uit met een overzichte-
lijke  interface en vlotte 
werking. Zeer handig is 
de mogelijkheid tot 36 
uur uitgesteld kijken. U 
kunt dus nog program-
ma’s bekijken van ander-
halve dag geleden. Ook 
terug- of vooruitspoelen, 
fragmenten bekijken of 
pauzeren is mogelijk.

Pop-up-menu 
met zenders en 
extra opties

Selecteer een 
fragment (door- 
of terugspoelen)

Plaats berichten 
op Twitter tijdens 
de uitzending

Naam: Yelo TV
Aanbieder: Telenet
Voor wie: Klanten Telenet-tv
Platformen: Op computer,  of 

app voor tablet & smartphone (5 maart: 
iOS, Android en mei Windows 8)
Draadloos internet: Wi-Fi (Telenet)
Aantal zenders: 43 zenders (geen vtm)
Programmagids: Ja
Live kijken: Ja
Uitgesteld kijken: Neen
Opnames programmeren: Ja (vanop 
iedere locatie en elk datanetwerk) 
Opnames bekijken: Ja (thuis, termijn 
van 2 maanden  en voor 20 zenders)
Extra’s: Prime-klanten kunnen de 
films uit de catalogus mobiel bekijken, 
Sporting Telenet-abonnees hebben 
toegang tot hun sportkanalen
Beschikbaarheid: Vanaf  5 maart  
Prijs: Gratis, bekijken van opnames  
wordt op termijn betalend 
YELOTV.BE

Naam: TV Overal
Aanbieder: Belgacom
Voor wie: Klanten Belgacom-tv
Platformen: Op computer,  of 

app voor tablet & smartphone (iOS en 
Android)
Draadloos internet: Wi-Fi (Belgacom-
router) of 3G/4G (via Proximus)
Aantal zenders: 32 zenders
Programmagids: Ja
Live kijken: Ja
Uitgesteld kijken: Neen
Opnames programmeren: Ja (vanop 
iedere locatie en elk datanetwerk) 
Opnames bekijken: Neen
Extra’s: Live voetbal (1 match/week-
end uit Jupiler League) en uitzendin-
gen van  Belgacom 11+ (abonnement)
Beschikbaarheid: Nu
Prijs: als optie van 4,95 euro per maand 
bovenop het Belgacom TV-abonne-
ment (programmagids is gratis)
WWW.TV-OVERAL.BE

1 2 3

Preview van de  
geselecteerde  
uitzending

Lijst van de zenders met 
hun live-programma’s

Digitale tv-gids, ook 
voor uitgesteld kijken 
(tot 36 uur terug)
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Nieuwe mobieltjes
 DE LEUKSTE NIEUWIGHEDEN VAN  
 MWC 2013 IN BARCELONA ●● TEKST: RAOUL PUTZEYS

Op het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona  hebben de fabrikanten 
uit de mobiele sector hun nieuwste smartphones, tablets en toepassingen 
voorgesteld. Vooral in het oog springend: de nieuwe generatie supertelefoons 
met nooit geziene technische mogelijkheden, de phablets of mini-tablets en 
de komst van een generatie toestellen met zeer betaalbare richtprijzen. 

 ASUS PADFONE INFINITY 

SMARTPHONE  
EN TABLET IN ÉÉN
De ‘Padfone Infinity’ van Asus is een 
vernuftig systeem waarbij een top-
smartphone (5 inch, Full HD, 1.7GHz 
quadcore, 13MP-camera) achteraan in 
de behuizing van een tabletscherm  
(10 inch, 1.920 x 1.200 pixels) gescho-
ven wordt. Zo is de telefoon - met al zijn 
inhoud en werkkracht - dan het hart 
van de tablet. 
Vanaf april, richtprijs: 999 euro.

HP is er tot nu toe niet in geslaagd om 
een rol van betekenis op te eisen in de 
tabletmarkt. Daar kan mogelijk ver-
andering in komen met de uitermate 
consumentvriendelijk geprijsde 
minitablet - slechts 149 euro - die in 
Barcelona werd voorgesteld. 
De ‘Slate-7’ is een compacte 7 inch-
tablet (17,78cm) met een gewicht 
van 368 gram en dikte van 1 cm. De 
behuizing is gemaakt van roestvrij 
staal  met een zacht aanvoelende 

achterzijde in rood of grijs. Het 
gebruikte besturingssysteem is 
Android  versie 4.1 (Jelly Bean). 
Technisch is de Slate-7 voor-
zien van een 1.6 GHz dualcore-
processor, 8 gigabyte opslag-
capaciteit (uitbreidbaar met  
een micro sd-kaartje), een  
3 megapixelcamera aan de 
achterzijde (vga-camera 
vooraan), Wi-Fi, en een 
scherm met een resolutie 
van 1.024 x 600 pixels 
(iets minder dan de 
iPad mini van Apple). 
Extra troeven zijn nog 
de geïntegreerde 
Beats Audio-techno-
logie voor een 
betere muziek-
weergave en de 
h a n d i g e  H P 
ePrint-app voor 
draadloos prin-
ten.

Vanaf mei te koop 
met een richtprijs van 

slechts 149 euro.

 NOKIA 

SMARTPHONE VOOR  
65 EURO, IEMAND?
Met het gamma nieuwelingen van 
Nokia, gaat het Finse bedrijf voluit voor 
betaalbaarheid.  Zo kost de eenvoudige 
‘Nokia 105’-telefoon (foto links) in  
derdewereldlanden zelfs maar 15 euro. 
Het goedkoopste model dat ook naar 
Europa komt, is de ‘Nokia 301’ die  
voor slechts 65 euro (tweede kwartaal) 
toch al een instapsmartphone-ervaring 
biedt (met o.a. 3G, browser, video-
streaming en 3.2 MP-camera). 
Heel erg interessant is ook de nieuwe 
‘Nokia Lumia 520’ (foto rechts) die voor 
maar 139 euro (vanaf het tweede kwar-
taal) de goedkoopste Windows Phone 
8-smartphone van Nokia wordt. Het 
stijlvolle en degelijke toestel is beschik-
baar in verschillende kleuren, heeft een 
4 inch-aanraakscherm (480 x 800 
pixels), 1 GHz dualcore-processor, een 
5 MP-camera (filmen in 720p) en  
8 gigabyte opslag (uitbreidbaar met  
sd-kaartje). Nog ietwat  meer features 
biedt de ‘Nokia Lumia 720’ voor nog 
steeds maar 249 euro (met o.a. een  
4,4 inch clearblack scherm en 6,7 MP-
camera achteraan).

SUPERPHONES VAN DE 
NIEUWSTE GENERATIE
Absolute blikvangers waren uiteraard 
ook de superphones van de nieuwste 
generatie, waarvan er enkele al in aan-
loop van de beurs werden voorgesteld. 
De nieuwste Android-vlaggenschepen 
van de mobiele fabrikanten pakken dit 
jaar uit met indrukwekkende features.
Allemaal hebben deze zogenaamde  
phablets  een groot Full HD-aanraak-
scherm (zo’n 5 inch, 1.920 x 1.080 
pixels) en een krachtige quadcore-pro-
cessor, bijna allemaal hebben de toestel-
len ook een 13 megapixelcamera achter-
aan. In dit topsegment vinden we o.a. de 
‘Xperia Z’ van Sony, de HTC ‘One’ (foto 
links, vanaf maart - 699 euro), ‘Ascend 
P2’ van Huawei (foto rechts) en de  ‘LG 
Optimus G Pro’ (5,5 inch-scherm).

 SAMSUNG GALAXY NOTE 8 

CONCURRENT VOOR  
APPLE’S IPAD MINI
Met de 8 inch ‘Galaxy Note 8’ werpt 
Samsung een directe concurrent voor  
de iPad mini (7,9 inch) van aartsrivaal 
Apple in de mobiele markt. De Note 8 
draait op Android 4.1 en heeft o.a. een 
resolutie van 1.280 x 800 pixels, een  
1.6 GHz quadcore-processor, 16/32 GB 
opslag (+sd-kaartslotje), WiFi en/of 3G 
en een 5MP-camera. Bedienen kan ook 
met een stylus (S-pen).
Tweede kwartaal, vanaf 329 dollar.

 SAMSUNG GALAXY S4 

LANCERING OP 14 MAART
Samsung koos ervoor om de opvolger 
van de razend populaire Galaxy S3 nog 
niet in Barcelona te lanceren, maar om er 
zelf een geheel eigen event aan te wij-
den. Wel werd bekend dat dit event op 
14 maart in New York zal plaatsvinden. 
Van het nieuwe vlaggenschip Galaxy S4  
beweren de geruchten voorlopig dat het 
om een 5 inch-smartphone zou gaan, 
met o.a. een 8 core-processor (!?),  Full 
HD-schermresolutie, 13 megapixel-
camera  achteraan, 16/32/64 gigabyte 
opslag en Android versie 4.2.

 ASUS FONEPAD 

MINITABLET WAAR U OOK 
MEE KUNT TELEFONEREN
Van Asus noteerden we ook nog de 
opmerkelijke ‘Fonepad’. Een erg betaal-
bare 7 inch-minitablet (Android, 1.280 
x 800 pixels)... waarmee u ook kunt 
telefoneren. Handig misschien wel, 
 ietwat belachelijk echter ook. Maar dat 
moet u er voor over hebben.
Tussen april en juni, richtprijs 219 euro.

 FIREFOX OS 

MOZILLA LANCEERT EIGEN  
BESTURINGSSYSTEEM
Mozilla - bekend van de Firefox-web-
browser - lanceert een eigen (open) 
besturingssysteem voor mobiele tele-
foons ‘Firefox OS’. Het OS is volledig 
gebaseerd op html 5 en flash.  In eerste 
instantie wordt er gemikt op de opko-
mende groeilanden zoals Brazilië of 
China, met betaalbare smartphones 
(zoals de Alcatel One Touch Fire, zie 
foto). Of de wereld zit te wachten op nog 
een nieuw OS is toch nog af te wachten. 

 HEWLETT PACKARD SLATE-7

MINITABLET VOOR  
EEN PRIKJE
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