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Films

Niet te stoppen actie, 100% gratis. Een selectie spannende
actiefilms om je op het puntje van je stoel te laten zitten,
samengesteld door Rakuten TV. Onbetaalbaar
entertainment, 24/7 streaming.

4550

Nieuws

Bloomberg TV+ UHD levert 24x7 live wereldwijd zakendoen
en brengt nieuws, gegevens, analyses en verhalen van
Bloomberg News en Businessweek op de markt beschikbaar in een 4K ultra high definition (UHD)
kijkervaring.

4007

Muziek

Clubbing TV is het eerste tv-kanaal ter wereld dat zich
toelegt op de cultuur van uitgaan, DJ en elektronische
muziek. Bekijk liveconcerten, DJ sets, lifestyle-rapporten,
muziekvideo's en elektronische muziekfestivals over de hele
wereld.

4464

Muziek

Pure ontspanning voor ogen en oren: Beelden van hoge
kwaliteit van prachtige landschappen en stadsgezichten,
gecombineerd met fantastische loungemuziek (down beat,
chill out, ambient). Dat is alles wat nodig is om te
ontspannen.

4451

discover.film

FIlms

Ontdek een nieuwe en opwindende manier om te worden
vermaakt. Kijk komedie, kinderen, actie, misdaad,
waargebeurde verhalen en nog veel meer - allemaal in
hapklare brokken. Geniet van optredens bekroond met een
Oscar en beroemde gezichten.

4504

Documentaires - Rakuten TV

Films

Documentaires die je laten nadenken, 100% gratis. Een
selectie van kleurrijke en intrigerende documentaires uit
vele genres, samengesteld door Rakuten TV. Onbetaalbaar
entertainment, 24/7 streaming.

4502

Docustream

Entertainment

Docustream biedt een grote verzameling fascinerende en
bekroonde documentaires en tv-programma's die de
mysteries en schoonheid van onze planeet onderzoeken.

4251

Dramafilms - Rakuten TV

Films

Ik wil drama! 100% gratis. Een selectie van verhalen
waarmee jij je verbonden voelt, personages die je tegen
kunt komen, samengesteld door Rakuten TV. Onbetaalbaar
entertainment, 24/7 streaming.

4549

Euronews Live

Nieuws

Europa’s voornaamste internationale nieuwszender. Een
Europees perspectief over actualiteiten, zaken, cultuur,
sport, sci-tech en lifestyle, aangeboden door Rakuten TV.
Actueel nieuws, 24/7 streaming.

4003

Naam

Logo

Actiefilms - Rakuten TV

Bloomberg TV+

Clubbing TV

Deluxe Lounge HD
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Fail Army

Entertainment

De nieuwste en grappigste faal video's, hilarische grappen
en komedie. Je mag best lachen, we falen allemaal weleens.

4271

Familie - Rakuten TV

Films

Plezier voor het hele gezin, 100% gratis. Een leuke selectie
tv-programma's en films die zowel kinderen als
volwassenen zal vermaken, samengesteld door Rakuten TV.
Onbetaalbaar entertainment, 24/7 streaming.

4501

Fashion TV

Lifestyle

FashionTV is dé #1 fashion zender met de meest exclusieve
modeshows van over de hele wereld. Ook zie je op
FashionTV backstage video’s, feesten, fotoshoots, Fashion
Weeks en meer. Ga voor een 24/7 livestream vol fashion
naar www.ftv.com.

4353

Filmstream

FIlms

Filmstream is de ultieme plek voor prachtige en
onafhankelijke films voor diegenen die de kunst van cinema
waarderen. Een verzameling klassiekers en wereldcinema
die nog nooit eerder op reguliere filmkanalen zijn vertoond.

4503

FUEL TV

Sport

Insight TV

Lifestyle

InTrouble

Sport

InWild

InWonder

Hou je van actie sport? Dan ga je zeker houden van FUEL TV,
de wereldwijde thuisbasis van action sports. Van surfen tot
skateboarden, snowboarden, MTB, BMX, en de cultuur,
muziek en laatste trends rondom de coolste sporten ooit.

4072

Insight TV vertelt ambitieuze verhalen in samenwerking
met internationale influencers die de status quo uitdagen!

4059

Drijf je zelf tot het uiterste met InTrouble, waar actie en
spanning elkaar ontmoeten om jou deze opwindende
ervaringen te bieden direct op jouw scherm.

4068

Lifestyle

Ontdek het onbekende en ga mee op avontuur met InWild,
waar wij de mooiste wildlife-verhalen vertellen van over de
hele wereld.

4379

Sport

Ontdek een unieke kijk op wetenschap, technologie en alles
daar omheen met InWonder.

4067

Kerstverlichting

Entertainment

Kerstverlichting biedt verschillende sfeervolle
achtergronden met kerst- of vakantie-thema, met of zonder
muziek. Perfect voor Kerstmis of Feestdagen
bijeenkomsten, ontspannen, Date Night, diner partijen en
nog veel meer!

4265

Komedies - Rakuten TV

Films

Luchtige komedie, 100% gratis. Een selectie feelgoodfilms
om je op te vrolijken, samengesteld door Rakuten TV.
Onbetaalbaar entertainment, 24/7 streaming.

4002
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Sport

MAVTV Motorsports biedt races van over de hele wereld,
inclusief sprintauto's, onverharde wegen en driften.

4064

Sport

Unieke sportwagens, elegante luxe limousines, stoere offroad en all-wheel drive voertuigen, maar ook historische
klassiekers en spannende motorsport: MOTORVISION TV
presenteert het complete spektrum van de (auto)mobiele
wereld.

4051

4351

Museum TV FAST

Lifestyle

Het eerste kanaal gewijd aan kunst.
Ontdek op een leuke toegankelijke, edgy en onderhoudende
toon Museum bezoeken, kunstgeschiedenis, kunst
workshops, documentaires, doe het zelf shows, interviews
etc.

MyZen fit

Lifestyle

Lifestyle kanaal met shows gericht op welzijn, lichte
sporten, gezondheid, ontspanning, en reizen. Daarnaast
biedt dit kanaal coaching, inspirerende magazines en
entertainment om een beter leven te leiden.

4352

People Are Awesome

Entertainment

Ontdek, bereik en verbeter jezelf. Wij zijn hier om jou te
motiveren, je vaardigheden naar het volgende niveau te
tillen en je laten zien dat iedereen uitzonderlijke dingen kan
bereiken.

4262

Qwest TV Classical

Muziek

Quincy Jones maakt de rijkdom van klassieke performances
voor iedereen toegankelijk. Ervaar de kracht en schoonheid
van speciaal geselecteerde concerten, opera’s en
dansproducties.

4455

Jazz, soul, funk, groove, hip-hop
Quincy Jones nodigt je uit om zijn muzikale wereld te
verkennen via eigengemaakte playlists met de beste
liveoptredens en juweeltjes uit het archief.

Qwest TV Jazz & Beyond

Muziek

Qwest TV Mix

Muziek

DJ-sets, neo-soul, electronic, R&B
Quincy Jones biedt beats voor je lijf en grooves voor je ziel,
een speciale hub voor hedendaagse, gemixte muziek; een
multicultureel feest van diversiteit en good vibes!

4454

Rakuten Stories

Entertainment

Versterkende originele en exclusieve documentaires van
Rakuten TV. Onbetaalbaar entertainment, 24/7 streaming.

4254

Real Stories

Lifestyle

Welkom bij Real Stories, het kanaal voor bekroonde
documentaires van topkwaliteit die je moet zien.

4376

Nieuws

Reuters levert wereldwijd snel, efficiënt, onpartijdig en
betrouwbaar nieuws. Reuters is thuis in alle financiële
markten en dient het algemene belang door wereldnieuws
te leveren, zodat iedereen goed geïnformeerd beslissingen
kan nemen.

4009

Reuters

De beschikbaarheid van kanalen kan worden gewijzigd

4456

3

Beschrijvingen kanalen Samsung TV Plus (vervolg)
Kanaal

Beschrijving

Info

Genre

Samenvatting

Samsung
TV Plus #

Stingray Karaoke

Muziek

Zing mee naar je favoriete nummers, waaronder de hits van
vandaag en de gouden oldies van gisteren. Laat het feest
beginnen met Stingray Karaoke!

4453

The Boat Show

Sport

Het meest bekeken TV programma ter wereld, speciaal voor
liefhebbers van zeevaart en booteigenaren.

4057

The Pet Collective

Entertainment

Voor de liefhebbende huisdierengek, The Pet Collective is er
om huisdieren en hun baasjes to vermaken met de beste
huisdier video's, nieuws, producten, instructievideo's en
meer.

4275

Timeline

Lifestyle

Welkom bij Timeline - het kanaal voor wereldgeschiedenis.

4377

Travelxp

Lifestyle

Premium reis- en lifestyleprogramma's met originele shows
uit meer dan 55 landen. Ervaar bestemmingen, lifestyle,
eten, cultuur en nog veel meer. Zie meer, ontdek meer.
Geavanceerde reisinhoud voor veeleisende en enthousiaste
reizigers.

4355

Wonder

Lifestyle

Wonder is een kanaal voor reality-documentaires waar je
voor wilt blijven zitten. Wees getuige van de inspirerende
verhalen over uitzonderlijke individuen en leef mee met de
meest onwaarschijnlijke overlevingsverhalen.

4378

Sport

Ga all-in met de World Poker Tour terwijl de pokertoppers
strijden om miljoenen dollars aan prijzengeld in toernooien
van Parijs, Los Angeles, Londen en het hart van poker, Las
Vegas.

4078

Naam

Logo

World Poker Tour
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