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HISPASAT incorpora à sua oferta 
audiovisual o canal HIGH TV 3D em 30º 

Oeste 
• A operadora de satélites começa a transmitir em aberto e para toda 

Europa o canal independente de conteúdos em 3D mais importante 
do mundo. 
 

•  A HISPASAT segue apostando pela distribuição de conteúdos de 
televisão de grande qualidade, tanto em 3D quanto em formato 4K. 
 

Madri, 20 de Janeiro de 2014. A HISPASAT, operadora espanhola de comunicação via 

satélite, incorpora à sua oferta audiovisual o canal HIGH TV 3D em sua cobertura européia e 

reafirma assim sua aposta pela distribuição de conteúdos de alta qualidade. HIGH TV 3D é o 

primeiro canal de conteúdos em 3D que transmite 24 horas, e atinge milhões de lugares  com 

produções de máxima qualidade. 

O novo canal é distribuído através do satélite Hispasat 1E à partir da posição orbital 30º Oeste 

e em colaboração com a Telefónica Servicios Audiovisuales.  A cobertura sem concorrência 

dos satélites da HISPASAT à partir desta posição, sobre a Europa, América e norte da África, e 

sua elevada potência faz com que seja o veículo ideal para a distribuição deste tipo de 

conteúdo nessas áreas.  

 A operadora de satélites e a HIGH TV 3D estão explorando também diferentes possibilidades 

de colaborar na distribuição de conteúdos 4K, tecnologia da qual a HISPASAT possui 

experiencia, já que atualmente distribuí seu próprio canal, “Hispasat 4K”, apresentado em 

setembro na feira IBC Amsterdam. 

A HISPASAT confirma assim, seu interesse por apoiar o mercado de distribuição de canais de 

TV na Europa, Oriente Médio e África. Nos últimos meses a companhia iniciou, a partir de sua 

posição em 30º Oeste, diferentes ações focadas em seus clientes de conteúdos, teleportos e 

operadores para fornecer sistemas avançados na distribuição de sinais de TV. 
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Os parâmetros técnicos para receber o canal HIGH TV 3D via HISPASAT são os seguintes: 

- Transponder 143 do satélite Hispasat 1E 

o Frequência de recepção: 10.890 MHz 

o Polarização: Vertical 

o Symbol Rate: 27.500 

o FEC: DVB-S FEC 3/4 

 

Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é composto por empresas com presença tanto na Espanha como na 

Latino América, onde a brasileira HISPAMAR opera a frota de satélites Amazonas. O Grupo é 

líder na difusão e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão 

de importantes plataformas digitais Direct to Home (DTH) e Televisão de Alta Definição 

(TVAD). A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo pela receita em seu setor e 

a principal ponte de comunicação entre a Europa e a América. 

 

Sobre a HIGH TV 3D 

A HIGH TV 3D nasceu em Nova York em 2010. Atualmente também tem presença em Hong 

Kong e Londres. É o maior canal internacional de 3D com uma oferta única de entretenimento, 

drama, comedia ou cinema. HIGH TV 3D conta com mais de 100 novos shows e 500 horas por 

ano, além de cobrir os melhores eventos do mundo, assim como noticias de Hollywood e da 

vida social. (www.hightv.tv) 


