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Glashart Media lanceert  
TV App met LiveTV voor de iPad 

 
Hoofddorp 20 juni 2012 

 
Glashart Media lanceert de Glashart Media TV App met LiveTV voor de iPad. 
Klanten die Interactieve Televisie  van Glashart Media afnemen kunnen hiermee 
overal in en om het huis op de iPad live kijken naar populaire tv-zenders. 
 
De tv-beelden kunnen alleen via de eigen internetaansluiting thuis worden bekeken. 
Het is dus niet mogelijk om via een ander netwerk (bijvoorbeeld via een publieke 
HotSpot of via mobiel internet) hiernaar te kijken. De beelden worden alleen via 
WiFi draadloos verspreid in en om het huis. 
 
Om LiveTV op de iPad te kijken dient men de (gratis) Glashart Media TV App uit de 
App Store te downloaden en deze te koppelen met de Glashart Media settop box.  
 
Het aanbod omvat bij lancering de volgende 10 zenders: Nederland1, Nederland2, 
Nederland3, HumorTV 24, NOS Journaal 24, CNN, TV5, SlamTV, BBC World News en  
Jim Jam (deze laatste twee alleen voor abonnees op het pluspakket). Dit aanbod zal 
de komende maanden stap-voor-stap worden uitgebreid. 
 
Voor het bekijken van Nederland1, Nederland2 en Nederland3 is geen extra 
abonnement nodig. Voor het bekijken van de overige zenders is een abonnement 
nodig op de LiveTV-dienst van € 3,95 p/m. Dit pakket is tot 1 januari 2013 gratis voor 
alle abonnees. 
 
Naast het bekijken van LiveTV kunnen gebruikers van de Glashart Media TV App, 
waar dan ook, hun Glashart Media settop box bedienen en beschikken over een 
uitgebreide TV gids. Het is ook mogelijk om te zappen en herinneringen in te stellen. 
Klanten met een harddisk recorder kunnen tevens live TV pauzeren en op afstand 
opnames beheren. 
 
De Glashart Media TV App met LiveTV voor de iPad is vanaf vandaag beschikbaar in 
de Apple AppStore. De TV App met LiveTV voor Android Tablets zal binnenkort 
beschikbaar worden gemaakt. 
  



(Persbericht) 
 

Pagina 2 van 2 

 

 
 
Glashart Media levert radio-en televisie diensten via de volgende serviceproviders; 
XMS, Lijbrandt, Edutel, OnsBrabantNet, OnsNetNuenen, ON, KickXL, Solcon, 
Concepts-ICT, Lijbrandt Telecom, Tweak, Helden van Nu en Fieber. 
 
Stoneroos Interactieve Televisie uit Hilversum tekent voor het functionele en 
grafische design en de ontwikkeling van de Glashart Media TV App met LiveTV. 

 
 
Over Glashart Media (www.glashartmedia.nl) 
Glashart Media is de grootste radio- en televisieaanbieder op glasvezelnetwerken in 
Nederland. Naast analoge radio- en televisie biedt Glashart Media met name 
innovatieve interactieve radio- en televisiediensten met de hoogste beeldkwaliteit. 
Glashart Media is een dochteronderneming van KPN Telecom. 
 
 
Over Stoneroos (www.stoneroos.nl) 
Stoneroos is actief op het gebied van digitale televisie en heeft de User Interface 
voor het Glashart Media TV-product ontworpen en ontwikkeld. Stoneroos staat 
voorop in  het design en de bouw van TV-applicaties. Ze ontwerpt TV-diensten die 
geschikt zijn voor alle soorten settopboxen, digitale mediaboxen, Connected TV's, 
iPhones, iPad's en Androidtoestellen. 
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