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Thuis het
beste beeld
en geluid?
Deze syllabus geeft achtergrondinformatie over
de lezing home entertainment. De onderwerpen
die aan bod komen zijn smart tv, DLNA, hoe verbind je verschillende apparaten met elkaar, is
draadloos nu wel zo handig, digitale tv en audio
en wat je kunt doen als je geen smart tv hebt.

Het antwoord is

Wat is een smart TV en wat kun je ermee?
Een SmartTV is een platte TV met moderne aansluitingen en toegang tot internet. De moderne
aansluitingen zijn nodig om bijvoorbeeld je laptop op de TV aan te sluiten, of je Blu-ray speler. De
meest gebruikte aansluiting is HDMI, zie plaatje 1. HDMI staat voor High Definition Multimedia
Interface.

Dat de TV met internet verbonden kan worden is een must voor een smartTV. Dit kan vaak op twee
manieren. Via Wifi, ofwel draadloos, en via een kabel, ook wel ethernet. Beide hebben hun eigen voor
en nadelen. (zie bekabelde oplossing en draadloze oplossing verderop in de handout).)

Wat de TV echt smart maakt, is dat er via het internet zogenoemde Apps op geïnstalleerd kunnen
worden. Je kunt dit vergelijken met apps op je smartphone of tablet. Het zijn relatief kleine

programmatjes met vaak een specifiek doel. Zo heb je een Facebook App, om makkelijk op Facebook
te komen, een YouTube app, om video’s te bekijken, en nog veel meer apps die de TV beleving erg
veranderen.

Het bedienen van de smartTV kan via de afstandsbediening. Dit is echter vrij lastig, de
afstandsbediening heeft bijvoorbeeld geen Like knop voor Facebook, of een Sent knop om een mail te
versturen, laat staan een toetsenbord. Gelukkig hebben fabrikanten daar wat op verzonnen. Bediening
via je smartphone. Bijna alle fabrikanten van SmartTV’s bieden een app aan voor op je smartphone of
tablet. Zo kun je gemakkelijk de extra opties die komen met SmartTV bedienen.

DLNA
DLNA staat voor Digital Living Network Alliance. Dit is een protocol om tussen apparaten foto’s, video
en bestanden te delen. Je kunt het zien als een taal. Kent je TV de taal DLNA, en heb je bijvoorbeeld
een netwerk harde schrijf die ook DLNA ‘kent’. Dan kunnen ze onderling met elkaar praten. Zo kan
dan bijvoorbeeld je TV vragen aan je netwerkschijf om een foto op te sturen. Je kunt dan op je TV
foto’s bekijken die op je netwerkschijf staan opgeslagen.

Helaas is de certificering voor DLNA niet erg streng. Als een apparaat net DLNA spreekt met een
dialect, kan het voorkomen dat ze niet goed met elkaar kunnen communiceren. Vaak kan dit worden
opgevangen door apparaten van het zelfde merk aan te schaffen. Ook kan het zijn dat het apparaat
een type video of foto niet ondersteund. In de praktijk uit dit zich vaak door een film waarvan alleen
het geluid het doet of vice versa.

Bekabelde oplossingen
Tegenwoordig kunnen we de home entertainment systemen zoals een bluray speler of een smartTV
op twee verschillende manieren met het internet verbinden. Draadloos en bekabeld. Beide hebben
hun voor en nadelen. Een goede gouden regel zou zijn: Kan het op een makkelijke manier bekabeld?
Ga voor bekabeling. Bekabeling noemen we ook wel een LAN verbinding. Dit is een Engelse afkorting
voor Local Area Network, ofwel, een lokaal netwerk. LAN verbindingen leveren een aantal voordelen
op:
-

Het is zeer stabiel, de kabel moet echt kapot zijn om de verbinding te verbreken
LAN geeft de hoogste doorvoersnelheden.
Weinig tot geen risico op ‘inbrekers’ in je netwerk

Eigenlijk is er maar een groot nadeel; je moet kabels trekken tussen alle apparaten in je huis.

Draadloze oplossingen
Wil je geen kabels trekken? Dan is een draadloze oplossing een idee. De basis van draadloos
apparaten koppelen is een sterk draadloos netwerk door je hele huis. Begin met een goede draadloze
router ( de N of de AC standaard). Een tip is om na installatie met je telefoon verbinding te maken met
je draadloze wifi netwerk en te controleren of je overal in huis een goed ontvangst hebt. (minimaal
twee streepjes). De plaats van je router kan veel verschil in sterktes opleveren. Plaats de router bij
voorkeur centraal in het huis op een hoge plaats. Heb je veel ontvangst van verschillende wifi
netwerken, bijvoorbeeld van de buren? Dan is het handig om het kanaal van de router aan te passen.
In de handleiding van de router staat vaak beschreven hoe dit moet.
Heb je nog steeds ergens slecht ontvangst? Dan kan een wifi extender de uitkomst bieden. Dit
apparaat vergroot je wifi bereik, maar is ook nadelig voor de snelheid van je netwerk. Het is dus zaak
dit goed te overwegen.

Als laatste middel kun je ook via het stopcontact verbindingen tot stand brengen. Het Homeplug
systeem bied daar uitkomsten voor. Kijk op de website van Homeplug hoe dit werkt.
Geen smart-TV?:
Heb je geen smartTV? Geen nood, zolang je TV HDMI aansluitingen heeft kun je heel wat bereiken!
Denk bijvoorbeeld aan een moderne Blu-ray speler, die zijn vaak wel smart. Zo kan je blu-ray speler
de functionaliteiten van een smartTV overnemen. Kijk wel goed van tevoren of de fabrikant moderne
software bijlevert. Een goede tip is om te kijken of Netflix ondersteund wordt. Dat is een goede
indicatie van moderne software in de speler.

Digitale TV
De meeste Nederlanders hebben inmiddels digitale TV. Dit is scherp digitaal beeld op je televisie,
eventueel met een High Definition abonnement erbij. Wat veel mensen niet weten, is dat je bij de
meeste providers ook televisie kunt kijken op je iPad, Android tablet, smartphone of gewoon op je PC.
Op je mobiele apparaten moet je vaak een gratis app zoeken. Bij Ziggo is dit bijvoorbeeld de app
Ziggo TV.
Let er wel op dat je met deze app’s alleen thuis live TV kunt kijken. Helaas werken ze niet op
bijvoorbeeld je vakantie adres.

Internet streams
Wat ook erg interessant is zijn de internet streams die via het internet worden aangeboden. Bij
bijvoorbeeld grote evenementen, zoals de Olympische spelen of het WK voetbal kun je vaak een livestream bekijken van het evenement via de website van de publieke omroep. (NPO.nl)
Uitzending gemist
Live televisie kijken is tegenwoordig steeds meer op zijn retour. Kijken wat je wil op elk moment van
de dag is steeds meer de norm aan het worden. Website’s zoals uitzendinggemist.nl en rtlgemist.nl
spelen hier op in. De programma’s van de publieke omroep (uitzendinggemist.nl) zijn allemaal gratis
terug te kijken. Sommige van de RTL programma’s kosten geld om terug te kijken. Vaak is dit een
bedrag tussen de € 0,50 en €1,50.

Digitaal audio
Dat we zochten naar de juiste frequentie op de FM om radio te luisteren is inmiddels wel verleden tijd.
Middels internet kun je heel gemakkelijk alle radio stations ter wereld beluisteren. Een goede site
hiervoor is nederland.fm. Wil je geen radio, maar echt alleen de muziek die je interessant vindt? Dan
is Spotify een aantrekkelijke optie. Dit programma werkt zeer gebruikersvriendelijk en werkt op bijna
elk platform. Een nadeel is wel dat om reclamevrij en meer dan 20 uur muziek te beluisteren, je een
abonnement van 10 euro per maand nodig hebt.
Heb je aan radio genoeg, maar wil je deze wel met CD kwaliteit kunnen beluisteren, dan is DAB+
misschien een optie. DAB+ is de opvolger van FM radio. Om DAB+ te kunnen ontvangen heb je
echter wel een radio nodig dat DAB+ ondersteund. Nieuwe radio’s met DAB+ ondersteuning zijn te
koop vanaf zo’n 35 euro.

