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HISPASAT inicia a transmissão de 
conteúdos 4K na nova tecnologia HDR  

 
 

• O operador dá o salto à segunda geração do 4K com um novo serviço UHDTV 
(Ultra High Definition TV) codificado no formato High Dynamic Range (HDR). 
 

• Se trata da primeira serviço por satélite no mundo com a codificação HDR de 
Dolby Vision e se tem realizado através do satélite Hispasat 1E em sua cobertura 
européia.  
 

• A tecnologia HDR permite melhorar a qualidade destes conteúdos contribuindo 
com mais brilho, maior contraste e mais cor às imagens de alta resolução. 
 

• HISPASAT se mantém assim à vanguarda da inovação tecnológica no âmbito 
audiovisual, liderando os avanços da Ultra Alta Definição. 
 

 
Madrid 8 de setembro de 2015.- HISPASAT, o operador espanhol de telecomunicações por 
satélite, começou esta semana as emissões da segunda geração de televisão no formato 4K 
codificando os conteúdos no formato High Dynamic Range (HDR). O objetivo desta inovadora 
tecnologia é reproduzir uma gama de luminância mais ampla, gerando mais níveis de 
intensidade entre as zonas mais escuras e as mais claras de uma imagem para reter mais 
informação e nos oferecer um nível de detalhe maior, com o fim de contribuir com mais brilho, 
maior contraste e mais cor e conseguir um realismo maior que o que podemos disfrutar agora 
na televisão. 
 
O novo serviço está disponível de forma permanente através do satélite Hispasat 1E em sua 
cobertura europeia e contou com a colaboração de Dolby, RTVE, Thomson Video Networks e 
Cellnex Telecom. Este novo avanço põe de manifesto o compromisso de HISPASAT por 
continuar na vanguarda tecnológica da televisão em Ultra Alta Definição, complementando a 
oferta de seu canal “Hispasat 4K”, que está ativo desde o ano 2013. 
 
Estas inovadoras transmissões, as primeiras do mundo via satélite com a codificação HDR de 
Dolby Vision, poderão ser vistas nas próximas férias nas quais participa HISPASAT, sendo a 
primeira ocasião a International Broadcasting Convention (IBC) que será celebrada em 
Amsterdam de 11 a 15 de setembro. 
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Sobre o Grupo HISPASAT 

O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e 
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes 
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A 
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 

www.hispasat.com 

 

http://www.hispasat.com/

