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Hispasat e Mediapro vão transmitir a partida 
Real Madrid-Barcelona em 4K 

 

• A operadora espanhola permanece na vanguarda tecnológica com as 
transmissões em Ultra Alta Definição. 
 

• A Mediapro vai retransmitir o sinal do encontro para todas as operadoras 
que solicitarem em todo o mundo. 

 
 
Madri, 20 de novembro de 2015.- HISPASAT, a operadora espanhola de satélites de 
telecomunicações e Mediapro, por meio do seu provedor de serviços de audiovisual Overon, 
vão transmitir amanhã a partida da liga espanhola Real Madrid-Fútbol Club Barcelona com 
tecnologia 4K ou Ultra Alta Definição.  
 
A partida poderá ser acompanhada ao vivo com a melhor qualidade em todos os países do 
mundo. A HISPASAT vai realizar o serviço de contribuição através do seu satélite Hispasat 1D 
e a Mediapro vai distribuir o sinal para todo o mundo. Alemanha, Suíça e Hong Kong já 
confirmaram seu interesse em dispor das imagens em 4K. 
 
A operadora espanhola permanece na vanguarda tecnológica das transmissões em Ultra Alta 
Definição, nas quais foi a pioneira. O elevado nível de detalhes que a Ultra Alta Definição 
oferece e a alta qualidade das imagens fazem dela uma tecnologia idônea para a transmissão 
de eventos esportivos, pois proporciona ao espectador uma experiência muito mais imersiva. 
 
A televisão em Ultra Alta Definição - ou 4K - multiplica por quatro o número de pixels de uma 
tela em alta definição tradicional. Desse modo, a resolução é quatro vezes superior à alta 
definição e tem uma nitidez de imagem muito superior à convencional. A potência dos satélites 
HISPASAT permite a transmissão desse conteúdo graças a seu design orientado para os 
serviços DTH (direct to home). 
 
A MEDIAPRO equipou uma unidade móvel com 12 câmeras em 4K e vai contar com 37 
câmeras para a retransmissão da partida, instaladas no Santiago Bernabéu, uma cifra recorde 
em um Real Madrid-Barcelona. 
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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 
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