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Beste decoder en PVR | Consumentenbond

De Consumentenbond heeft meer 30 dan decoders en PVR's getest. Het gaat om apparaten die de providers van digitale
televisie in Nederland zelf aanbieden en ondersteunen.

Digitale kabeltelevisie (DVBC) bij Ziggo, Caiway, Delta en andere kabelbedrijven
De decoders voor de meeste kabelbedrijven zijn uitwisselbaar, omdat ze gebruik maken van dezelfde techniek voor
versleuteling. Alleen kabelaar UPC gebruikt een andere techniek, waardoor je deze decoders in principe niet kunt
gebruiken bij UPC (zie onder).
Zelf kopen
Bij deze kabelbedrijven moet je de decoder of PVR meestal kopen. Dat kan via een installatiepakket dat de provider
samenstelt, met daarin een specifieke decoder of PVR. In een elektronicawinkel heb je vaak meer keus.
Beste PVR
De Humax iHDR5400C is de beste PVR met een 8,0 als
eindcijfer. Deze PVR is geschikt voor gewone en HD
zenders. Er zit een harde schijf in van 1 terabyte voor opslag
van opnames en om live TV te pauzeren. Ook is het apparaat
geschikt voor interactieve tvdiensten van Ziggo, zoals direct
films huren en bekijken vanaf je bank. Daarvoor moet de
iHDR5400C wel op het internet worden aangesloten. Dat
kan met een netwerkkabel of draadloos via de Humax USB
Wifi dongle. Minpuntje is wel dat het apparaat wat langzaam opstart: dat duurde ongeveer 25 seconden in onze test.
Beste decoder
De decoder met het hoogste eindoordeel is de Humax iRHD5300c met een 7,0. Met deze decoder kun je gewone zenders
en HDzenders kijken. Handig daarbij is dat standaard een HDMIkabel in de doos zit. Ook is het gebruiksgemak goed te
noemen. Met 41 seconden start de iRHD5300c wel traag op. Reden hiervoor is de energiezuinige standbymodus. In
normale standby verbruikt het apparaat 12,3W; bijna evenwel als in bedrijf. Maar in de energiezuinige modus is dat
teruggeschroefd tot 0,4W. Gevolg hiervan is wel een lange opstarttijd.
Verder kun je een losse harde schijf aansluiten op de usbpoort van de 5300c. Deze moet je wel zelf aanschaffen, maar
dan kun je met de 5300c ook live tv pauzeren en programma's op nemen. Je kunt daarbij alleen de zender opnemen die je
kijkt, niet een andere zender. Wil je dit laatste wel, dan zul je een zogenaamde Personal Video Recorder (PVR) moeten
nemen.
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