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YouSee Nyhedsservice nr. 53 - september 2011
TV 2 også i HD
Udbredelsen af HD-kanaler sker hastigt i disse år og YouSee forventer at kunne sende op til
20 HD-kanaler i løbet af 2012.
Den næste store lancering, der finder sted er den folkekære kanal TV 2, der fra 11. januar 2012 begynder, at sende
Nyhederne, Go morgen Danmark, store underholdningsprogrammer som f.eks. 'Vild med dans' og sportsudsendelser i
HD-kvalitet på deres nye kanal - TV 2 HD.
2012 bliver også startskuddet til et gigantisk sportsår i HD, når TV 2 HD byder på masser af sport i den flotte HDkvalitet fra bl.a. OL i London, EM i fodbold, EM i herrehåndbold, EM i kvindehåndbold, Tour de France og Giro d'Italia.
TV 2 til alle YouSee-kunder
Hos YouSee er vi klar, når TV 2 HD går i luften 11. januar 2012 og kanalen ligger i alle vores tre tv-pakker, Grund,Mellem- og Fuldpakken. Således vil alle kunder få adgang til TV 2 i digital, analog og
fra 11. januar 2012 også i knivskarp HD-kvalitet.

Et skarpere DR
DR’s 6 tv-kanaler ligger også i alle vores tre tv-pakker. DR 1, DR 2, DR K, DR Update, Ramasjang og DR HD, der også
snart vil indeholde den spritnye programflade DR Mama, som er medievirksomhedens første store satsning i deres nye
strategi.
Radiolyttere har også meget at glæde sig til, når vi lancerer DR’s digitale radiokanaler (DAB-kanaler) i slutningen af
november måned i forbindelse med vores årlige kanalomlægning. Vi laver alle DR’s DAB radiokanaler om til almindelig
radio (FM-kanaler) og på den måde kan alle kunder bl.a. høre den nye P5
og beholde P2 som forsvinder i luften på grund af pladsmangel.
DR 1 endnu skarpere
I YouSee’s kabel-tv-net har vi kapacitet til at videredistribuere DR 1 til jer i en endnu bedre opløsning.
Det betyder, at vi opskalerer DR 1’s udsendelser til MPEG4-standard og således sender DR 1 ud i vores kabel-tv-net i 3
udgaver. Analogt, MPEG2 og MPEG4 format. Det giver jeres beboere og medlemmer mulighed for at se DR 1 i knivskarp
billedkvalitet (MPEG4-standard) – hvis de har det rigtige fjernsyn eller boks, som kan håndtere MPEG4.
I vælger selv
Digital, analogt signal eller både og …det kan vi fordi vi fortsætter med at sende både MPEG2 og analogt tv, så jeres
beboere og medlemmer trygt kan læne sig tilbage i sofaen og glemme alt om komprimering, analogt eller digitalt.
Derfor kan alle tv-apparater fortsat anvendes til at se tv. Kun, hvis jeres beboere og medlemmer vil modtage HD-kanaler,
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skal deres fladskærm eller digitalboks kunne modtage MPEG4. Det betyder
således, at alle kunder med et YouSee Plus-abonnement ligeledes roligt kan læne sig tilbage og nyde f.eks. TV 2 HD.
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