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HUMAX TV+ H3 MEDIA SPELER

Ernst Neve

DE SLIMME MANIER OM
JE TV SMART TE MAKEN
Humax is het schoolvoorbeeld van bedrijven die bijna onzichtbaar overal aanwezig zijn. Meestal alleen in de vorm van een afstandsbediening, want hun set-top
boxes vormen veelal niet het middelpunt van de TV belevenis. Of toch?

V

an huis uit is dit Koreaanse merk bekend geworden
met externe tuners voor satelliet en kabel HDTV al
dan niet gecombineerd met digitale HD videorecorders. Gesticht in 1989 kan je er van uitgaan dat ze aan de
wieg van de digitale TV ontvangst hebben gestaan. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het bedrijf inmiddels is
uitgegroeid naar een omzetniveau dat het miljard overstijgt
en maakt het behalve set-top boxes ook TV’s, soundbars en
andere gerelateerde producten.
Hoewel de fysieke producten zelf nauwelijks of geen
aandacht opeisten en veelal in een kast onder de TV gezet
werden, was het de gebruikersinterface (UI) die moest
opboksen met die van de TV zelf. Bij vele concurrenten is
het juist dat vlak waar het misgaat, los van de technische
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specs. Maar goed, de meeste gebruikers gaan van een goede
werking uit, waardoor die prestaties vaak naar de achtergrond
verdwijnen. Al met al begrijp je steeds beter waarom het een
prestatie is om juist met dit soort producten te scoren. Je
wordt onherroepelijk afgerekend op inhoud, en scoren met
uiterlijk telt niet meer mee.
Maar er is veel veranderd in de wijze waarop TV vandaag de
dag “geconsumeerd” wordt. Sinds de platte TV “smart” is
geworden is er een shift waar te nemen naar het TV kijken
via internet, oftewel IP TV. Het nadeel alleen is dat veel
zogenaamde smart TV’s eigenlijk helemaal niet zo smart zijn.
Of juist te smart. Het is een markt die nog zwaar in
ontwikkeling is, zoekende. En juist hier heeft Humax een
streepje voor op de rest. Deze evolutionerende markt
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bestuderend, denken ze het ei van Columbus gevonden te
hebben met hun nieuwste telg, de TV+ H3 media player. En
wellicht is deze gedachte zo gek nog niet.
Het uitpakken van de TV+ H3 levert je twee boekjes, een
AC adapter, een remote en natuurlijk het apparaat zelf op.
Een HDMI kabel wordt niet bijgeleverd. Ik moet zeggen dat
het uiterlijk van deze media player wel degelijk opvalt, en
dan bedoel ik in goede zin. Zeer compact, past zogezegd in
de handpalm, met een bovenkant van faux bamboe, roept
het doosje een groen en veilig gevoel op. En dat is goed, want
er is nog immer een grote groep mensen met “domme” TV’s
die je op geen enkele manier wil afschrikken. Dus het
uiterlijk doet er toe. De waardering met een Red Dot Award

boezemt vertrouwen in. De afstandsbediening is eenvoudig
en doeltreffend van opzet. Het plastic ziet eruit als geborsteld
aluminium en komt daarom niet plasticcy over. En dan komt
wellicht het belangrijkste aspect van de TV+ H3: de eenvoud
van het apparaat. Dat begint al aan de achterzijde. Natuurlijk
moet er een snoer naar het stopcontact, da’s 1. Vervolgens
zien we een HDMI aansluiting, een ethernetaansluiting, een
S/PDIF uitgang en een USB aansluiting. Alles duidelijk en
simpel. Maar zoals beargumenteerd is het de UI die moet
overtuigen.
Na het aansluiten vervolgt het feest met de installatie
benodigd bij de eerste power-up. De wizzard is eerlijk gezegd
supersimpel en voorbij binnen een mum van tijd. Zeker als
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de player bedraad met het thuisnetwerk is verbonden.
Voor de draadloze verbinding moet je natuurlijk je eigen
draadloze netwerk selecteren en over de benodigde
toegangsgegevens beschikken. Na het selecteren van
de tijdzone, brengt de keuze voltooien je naar het
volgende gedeelte van de installatie, het pairen met
mobiel of tablet. Los van bediening met de bijgeleverde remote is het tevens mogelijk de player te
bedienen met de Humax Cast App (voor iOS en
Android), echt handig als je snel wilt typen of met de
muis wilt navigeren. Je kunt deze fase uiteraard ook
overslaan. De volgende fase is een eerste bezoek aan
de Humax NL Store. Zoals de naam al suggereert is
deze store geheel en al op Nederland gericht. Hier kan
je een keuze maken uit de Apps die je zou willen
gebruiken. Op dit moment kan je hier kiezen uit
Uitzending Gemist, SBS Kijk, YouTube, NOS sport,
NOS nieuws, Buienradar, ArtTV, Telegraaf en de hit van de
PC, Solitaire. De gekozen Apps worden gerangschikt in het
menu “mijn Apps”. Het startscherm is lekker overzichtelijk
ingedeeld in vier menubalken. Recent, Mijn Apps, Humax
Plus+ en Instellingen. Onder recent vind je de zes laatst
gebruikte Apps, onder Humax Plus+ andere een verzameling
Apps die niet specifiek op Nederland is gericht, een
Bestandsbrowser, Internetbrowser en Media speel App.
Onder het menu instellingen vind je WiFi, Opslag, Systeem
en Beeld & Geluid. In de praktijk zal je het meest van de
eerste menuregel gebruik maken waar de zes meest gebruikte
Apps staan.
Wat duidelijk wordt na de eerste installatie is dat Humax
heeft gekozen voor iets dat in eerste instantie lijkt op een
gesloten ecosysteem van Apps. Voor het type gebruikers dat
hierboven is beschreven is dat helemaal goed. Naast de
standaardmanier van TV kijken is hiermee de TV op een
begrijpelijke manier smart gemaakt en daadwerkelijk te
bedienen. Maar hoe zit het met de meer veeleisende
gebruikers? Een korte belronde wijst gelukkig uit dat de deur
van het gesloten systeem op een kier staat. Ten eerste is het
aantal Apps groeiend, men heeft mij verzekerd dat onderhandelingen met bijvoorbeeld RTL XL, Videoland en
Netflix gaande zijn en dat deze Apps binnen afzienbare tijd
in de NL Store zullen verschijnen. Ten tweede is het wel
degelijk mogelijk om zelf apk’s te installeren. Alleen zijn dit
niet de speerpunten, de nadruk ligt op gemak en functionaliteit. Zo heeft het apparaatje nog een aantal leuke extra’s voor
de meer ervaren gebruiker. Denk aan een WiFi hotspotfunctie, Bluetooth tethering en een VPN functie. Al met al een
zeer toegankelijke smart media player met een fijne UI, een
redelijk open structuur en een goede beeldkwaliteit. De
gebruikte ARM Cortex A5 processor met vier kernen met
Mali 450MP4 GPU en 4GB intern geheugen maakt dat alles
soepel loopt en voor een bevredigende smart-ervaring zorgt.
En dat voor €129,Meer informatie op de website van de fabrikant
www.myhumax.info
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