
Digitaal televisie kijken zonder smartcard 
 
Wilt u digitaal televisie kijken zonder smartcard? Dat kan! DELTA biedt een uitgebreid aanbod aan 
ongecodeerde digitale zenders waarmee u zonder smartcard en soms zelfs zonder aparte digitale 
ontvanger kunt kijken. Dat betekent dat de kwaliteit van de zenders veel beter is dan analoge televisie. 
NPO 1, 2 en 3 krijgt u zelfs in HD!  

 
                 Aanbod ongecodeerde zenders 
  

Zender Kanaalnr. Zender Kanaalnr. 

NPO 1 (SD + HD) 1 (71) Nickelodeon 18 

NPO 2 (SD + HD) 2 (72) Comedy Central 19 

NPO 3 (SD + HD) 3 (73) MTV 20 

RTL4 4 Mezzo 21 

RTL5 5 VRT Eén 22 

SBS6 6 VRT Canvas 23 

RTL7 7 ARD 24 

Veronica/Disney XD 8 ZDF 25 

NET5 9 WDR 26 

RTL8 10 BBC 1 27 

Omroep Zeeland 11 TV5 28 

Portaal van Zeeland 12 CNN 29 

Discovery 13 Omroep Tholen 30 

National Geographic  14 Omroep Scheldemond-Sluis 31 

TLC 15 Omroep Hulst 32 

CTV Zeeland 16 ZVT-AVS 33 

Eurosport 17     



Dit heeft u nodig om digitaal te 
kunnen kijken zonder smartcard: 

 • Een tv-abonnement van DELTA  
• Een tv met ingebouwde DVB-C tuner. U vindt een lijst met geschikte 

televisies op www.delta.nl/tv-internet-
telefonie/televisie/digitale_tv/ci_plus. Ook kunt u de handleiding van uw 
tv-toestel raadplegen. 

• Is uw tv-toestel niet geschikt, dan kunt u ook een losse digitale 
ontvanger gebruiken. Een smartcard is niet nodig. 

• Een coaxkabel van goede kwaliteit. U herkent ze aan het logo van Kabel 
Keur. 
 

Om digitale televisie te ontvangen zonder smartcard stelt u uw tv-toestel of 
losse digitale ontvanger als volgt in: 
 
• Zet uw tv-toestel of digitale ontvanger aan 
• Ga naar het instellingen-/installatiemenu en selecteer de optie “zenders 

zoeken”. Bij de eerste keer opstarten komt deze stap automatisch 
voorbij. 

• Vul bij ‘FREQUENTIE (MHz)’ in 402.00(0) 
• Vul bij ‘NETWERK-ID’ 4000 in 
• Zorg ervoor dat ‘SYMBOLWAARDE’ op 6875 staat 
• Druk vervolgens op ‘ZOEKEN’ om het zenderinstallatieproces te starten. 

Dit kan even duren. 
• Er verschijnt een melding wanneer het installatieproces is voltooid. U 

kunt nu gebruik maken van digitale televisie zonder smartcard! 
•   
• Wilt u liever gebruik maken van het volledige digitale televisieaanbod, 

inclusief een uitgebreid HD zenderaanbod of extra buitenlandse 
zenders? Neem dan contact met ons op! 
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