French Open 2018: transmisja dwutygodniowego turnieju
wielkoszlemowego w Ultra HD
Paryż, 24 maja 2018 - France Télévisions transmituje mecze turnieju French Open już po raz
trzydziesty. Z tej okazji francuski nadawca publiczny postanowił zapewnić swoim odbiorcom
darmowy dostęp do dedykowanego wydarzeniu kanału UHD, nadawanego 24 godziny na dobę w
cyfrowej telewizji naziemnej (DTT) oraz w telewizji satelitarnej.
France Télévisions i Francuska Federacja Tenisowa, we współpracy z TDF i FRANSAT, spółką zależną Eutelsat, zapewnią relacje 4K z kortu Philippe-Chatrier, głównego kortu w kompleksie
Raland-Garros, przez dwa tygodnie turnieju. Wszystkie mecze zostaną uchwycone przez kanał
produkcyjny France Télévisions. Po raz kolejny, dedykowany wydarzeniu kanał, którego dostępność została wydłużona w roku 2018, demonstruje strategię nadawcy publicznego, stawiającą na
czele innowacje technologiczne i dystrybucję, zoptymalizowane tak, by służyć wszystkim odbiorcom.
Bezpośrednie transmisje meczów rozgrywanych od 27 maja do 10 czerwca będą dostępne:
- we Francji na kanale 444 darmowej platformy satelitarnej FRANSAT;
- w Paryżu i regionie Île-de-France1, a także w Nantes i Tuluzie na kanałach 81 lub 82, dla
wszystkich odbiorców wyposażonych w kompatybilny zestaw 4K/UHD2.
Cyfrową kompresją tegorocznej edycji turnieju zajmie się Ateme, zaś ekspertyzą w zakresie transportu sygnału - Zayo.
Standardy UHD i 4K zapewniają widzom pełne zanurzenie w palecie barw i bezprecedensowe
wrażenia wizualne, dzięki jakości obrazu cztery razy lepszej niż w dotychczasowym Full HD, a także dwukrotnie większej liczbie klatek wyświetlanych na sekundę.

1 Z nadajników zlokalizowanych na Wieży Eiffla, w Chennevières, Meaux i Chaville
2 W przypadku odbiorców DTT, zestaw „4K” lub „UHD” powinien również odbierać kanały nadawane w DVB-T2 i HEVC.
Odbiorcy platformy FRANSAT muszą być wyposażeni w kompatybilne zestawy UHD TV, ze zintegrowanym tunerem
satelitarnym oraz modułem CAM CI+ (lista dostępna na https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci?TV=1)

Ten niebywały prezent, jakim France Télévisions obdarowała swoich odbiorców, potwierdza, iż
zmiana na standard UHD już się rozpoczęła. Przejście na UHD (4K) to kluczowy element planowanej modernizacji cyfrowej telewizji naziemnej.
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