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Bent u klaar voor 
het aanbod via de 
Astra-satellieten? 
Een uniek en groot aanbod van meer dan 300 

gratis te ontvangen digitale tv-zenders. Ook in 

HD biedt de satelliet veruit het grootste aantal 

zenders. 

Bekijk het totale aanbod van zenders in het 

online zenderoverzicht via www.onastra.nl.

Astra satelliettelevisie: 
de grootste verscheidenheid, maximale 
vrijheid en unieke kwaliteit. M
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De meeste digitale 
televisie- en 
radiozenders, in 
de beste kwaliteit. 
Overal in Europa.

Digitale tv
De satelliet was in Europa de eerste 

infrastructuur die digitale televisie bij 

u thuis bracht. Inmiddels kunt u via 

Astra meer dan 300 digitale tv-

zenders gratis ontvangen. 

HDTV
Astra bracht als eerste HDTV naar 

Europa. Een scherper beeld, waar-

door televisie kijken beleven wordt. 

Met 30 vrij te ontvangen HD-zenders 

biedt Astra u een complete tv-ervaring.

Digitale radio
Naast televisie biedt de Astra-satelliet 

meer dan 100 Nederlandse en inter-

nationale digitale radiozenders aan 

miljoenen luisteraars in Europa. Een 

kristalhelder geluid!
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Wilt u ook de 
Nederlandse 
zenders in HD 
ontvangen?
Met het BasisHD-pakket van CanalDigitaal 

krijgt u voor € 17,95 per maand, naast het 

vrij te ontvangen Astra-aanbod, ook toegang 

tot alle populaire Nederlandse zenders in HD.

BasisHD-pakket CanalDigitaal
(meer informatie op www.canaldigitaal.nl)

Vrij te ontvangen HD-zenders
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Breedband internet 
en telefonie
Astra Connect is de tweeweg breedbanddienst 

via de Astra-satelliet en is een ideale oplossing 

voor buitengebieden waar aanleg van vaste 

internetverbindingen vaak niet rendabel is. 

Maar ook voor recreatief en zakelijk gebruik 

biedt internet via de satelliet interessante 

mogelijkheden. Via de satelliet kunt u nu tot 

20Mb/s downloaden. Daarmee is internet via 

de satelliet een zeer goed alternatief.

Voor meer informatie over Astra Connect kijkt 

u op de website www.onastra.nl of kunt u 

contact opnemen met onze provider Hertzinger

via www.hertzinger.nl.
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Wat heeft u nodig 
voor een unieke 
tv-ervaring?

Kleine, onopvallende schotel-
antenne
Voor de ontvangst van Astra-

programma’s in Nederland volstaat 

een kleine schotelantenne van 60 cm, 

uitgerust met een zogenaamde 

‘dubbele kop’ ofwel Duo LNB. 

Een Duo LNB
Met de ‘dubbele kop’ of Duo LNB 

kunt u de programma’s van de Astra-

satellieten op 19.2° oost én op Astra 

23.5° oost tegelijkertijd ontvangen. 

Meer zenders, maximale keuze-

vrijheid!

Een (HD-) satellietontvanger
Vanuit de schotel gaat het programma-

signaal naar een satellietontvanger,

die in verbinding staat met de tele-

visie. Gezien het snel toenemend 

aantal HD-kanalen op Astra, is het 

verstandig een HD-ontvanger aan te 

schaffen. 
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De voordelen 
van Astra:

 De meeste HD-zenders

 Meer dan 300 gratis te ontvangen 
digitale tv-zenders

 Altijd en overal beschikbaar

Vakspecialisten 
staan voor u klaar!
Astra Service Dealers zijn gecertifi ceerd door 

Astra en kunnen dankzij trainingen en kennis-

deling het beste advies geven over de

installatie van schotelontvangst.

Voor een vakspecialist bij u in de buurt kijkt 
u op www.onastra.nl
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