INFORMACIÓ ALS CONSUMIDORS

Noves tecnologies per a la llar

La televisió digital
Què és la TDT?
La tecnologia digital permet transmetre imatge, so i altres
serveis. Aquesta transmissió es pot efectuar per cable, per
satèl.lit o per ones terrestres. En aquest últim cas, s’utilitzen
els mateixos centres emissors i les mateixes antenes que la
televisió terrestre convencional. És el que anomenem
Televisió Digital Terrestre (TDT). Per a rebre la TDT no cal
subscriure’s, ni pagar cap quota. Les emissions de televisió
analògica acabaran l’any 2010, i tota la televisió serà digital.
Quins avantatges aporta aquesta tecnologia?
En primer lloc, la TDT ens proporciona més canals i nous
continguts. També aporta una gran millora de la qualitat de
recepció del vídeo i de l’àudio i ens ofereix interactivitat,
nous serveis digitals i INTERNET.
Què ens ofereix ara la TDT?
Ara ja emeten en TDT les cinc cadenes d’àmbit estatal
(TVE1, La 2, Tele 5, Antena 3 i Canal +); Veo Televisión,
canal d’informació econòmica del Grupo Recoletos; i Net
TV, del Grupo Correo, que avui emet videoclips musicals. A
Catalunya, a més, Televisió de Catalunya ofereix TV3, Canal

33 i K3. També ofereix el canal de notícies 3-24, el Canal
Parlament, i el Canal Pilot, Canal digital en proves.
Emissions digitals de Catalunya ofereix City TV, canal
generalista; Canal Vida, canal temàtic amb continguts culturals i divulgatius; Parc, programació infantil contingut
educatiu; i Black, programació juvenil.
Com puc rebre la TDT?. L’antena i el receptor
No és necessari instal.lar una antena diferent. Tanmateix, les
antenes col·lectives anteriors al 1998 sovint necessitaran
alguna petita adaptació. Confia aquestes modificacions a
empreses especialitzades registrades i acreditades per la
Generalitat.
També necessitaràs un receptor adequat: un receptor
extern que es connecta al televisor analògic o bé un
Televisor Digital Integrat, que ja incorpora el receptor digital
dins el mateix televisor. En ambdós casos, cal que el receptor porti el segell DVB- T, que garanteix la total compatibilitat amb la TDT. Si també vols gaudir plenament de la
interactivitat, cal que el receptor incorpori l’estàndard MHP.
Els diferents models de receptors poden oferir diferents
prestacions i tenen diferents preus. Informa’t bé per a estar
segur que adquireixes el receptor que realment necessites.
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