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De digitale MPEG2 kanaler slukkes i februar og april
Vi tager nu fat på at afvikle det ældre digitale tv-signal kaldet MPEG2 og vil fremover
udelukkende satse på HDTV i vores tv-pakker.
De digitale tv-kanaler som slukkes, er kanaler, der er MPEG2 kodet, og som også findes
i en HD-version (MPEG4 kodning). Der er derfor kun tale om et sluk af digitale MPEG2
kodet kanaler.
12. februar sker første sluk af de krypterende MPEG2 kodet kanaler. Her slukker vi for
de Ekstrakanaler, der også findes i HD-version.
2. april sker andet sluk af de 30 Clear MPEG2 kodet kanaler i YouSee’s standard tvpakker. Kanaler der slukkes findes i både MPEG2 og MPEG4 version (HD). 14 af disse
Clear kanaler sendes fortsat også analogt.
Slukket af to omgange omfatter således alle de digitale kanaler i MPEG2 kodet version,
der også sendes i HD-kvalitet (MPEG4) og dermed sendes i to forskellige versioner.
Kanalerne forsvinder således ikke fra YouSee’s standard tv-pakker og tilvalgsunivers,
men vil fremover kun blive sendt i HD-udgaven.
I dag dobbelt-distribuerer vi op mod 30 tv-kanaler i både en MPEG2- og en MPEG4version. Med lukningen af tv-kanaler i MPEG2 kodning skaber vi plads til endnu flere
HD-kanaler og får mulighed for at styrke tilkøbsplatform. Desuden kan vi tilbyde endnu
mere valgfrihed og højere bredbåndshastigheder, alt sammen til glæde for alle jeres
beboere og medlemmer. Det betyder også, at vi fremover, når eksisterende MPEG2kanaler opgraderes til HD, nedlægges MEPG2-versionerne af disse kanaler.
Vi skønner, at MPEG2 slukket vil berøre maksimalt 50.000 af YouSee’s i alt 1,2 millioner
kunder. Det er husstande, som for flere år siden har investeret i 1. generations digitale
tv-apparater eller modtagerbokse, som var udstyret med MPEG2-modtager.
Beboere og medlemmer informeres
Vi sender brev til alle kunder med Ekstrakanaler som kan blive berørt af slukket. En
nem måde at teste, for jeres beboere eller medlemmer, om de bliver berørt af
lukningen af MPEG2-signalet, er at undersøge, om de kan se DRHD (DR3 fra mandag
28. januar). Den distribueres kun i MPEG4-format, så kan man se DRHD på sit tv i dag,
vil lukningen af MPEG2-signalet ikke få konsekvenser.
Hvilke kanaler slukkes


12. februar stopper vi med at distribuere MPEG2-versionerne af kanaler, der er
købt som Ekstrakanaler. Det drejer sig om: 6’eren, Animal Planet, CANAL9,
Discovery Channel, Disney Channel, dk4, ESPN America, Eurosport, Eurosport
2, Kanal Sport, MTV Danmark, Nat Geo Wild, Nickelodeon, TLC, TNT, Viasat

Golf.


2. april stopper vi med at distribuere MPEG2-versionerne af 30 kanaler i de
vores tre standard tv-pakker: Grund-, Mellem- og Fuldpakken. Det drejer sig
om: DR1*, TV 2*, TV3+*, Kanal5*, 6’eren*, CANAL9, CANAL8 SPORT, TLC*,
Discovery Channel*, TNT, MTV Danmark*, dk4*, TV 2 Regionerne, Disney
Channel*, Nickelodeon*, TV3 SPORT 1*, Eurosport*, Eurosport 2, Kanal Sport,
Animal Planet*, YouBio Trailerkanal, TV Guiden, SVT1, SVT2, NRK1, ARD, ZDF,
NDR, RTL og Ekstrakanalen. Disse kanaler vil derefter kun blive distribueret i én
digital version, dvs. HD. Kanaler markeret med * distribueres desuden også i
analog version.

DR3 er DR’s nye kanal
28. januar får alle jeres beboere og medlemmer en ny tv-kanal, når DR3 erstatter
DRHD. DR3 sender i HD (MPEG4) og får samme kanalplads som DRHD. DRHD lukker
dermed 28. januar. DR3 får plads i YouSee’s Grundpakke, og vil byde alle seere med et
ungt sind velkommen indenfor til et programtilbud med stærkt fokus på videnskab,
dokumentar, humor, sport, fiktion og musik.

YouBio lanceres på LG Smart TV
For at give jeres beboere og medlemmer mulighed for at se YouBio på så mange
forskellige enheder som muligt lancerer vi, i samarbejde med LG, en YouBio App til LG
Smart TV. Dette er en helt ny YouBio platform, som gør det muligt at se YouBio direkte
på fladskærmen uden brug af boks.
YouBio kan ses på pc eller Mac, iPad og iPhone - og alle tv-apparater med en YouBio
Boks eller YouSee Boksen. Og nu altså også på LG skærme via en YouBio App.
LG er den første tv-producent i Danmark, der tilbyder YouBio via et Smart TV-apparat
som skal tilsluttes internettet. I første omgang er det udvalgte LG modeller fra 2012,
som understøtter YouBio App’en.
YouBio kan ses af alle i hele landet gratis frem til 31. januar 2013, og koster derefter 99
kr. pr. måned.

Travel Channel på Ekstrakanalen
Ekstrakanalen i YouSee’s Grundpakke giver jeres beboere og medlemmer smagsprøver
på de tv kanaler, vi tilbyder i YouSee’s standard tv-pakker og tilvalgsunivers. I februar
måned viser vi Travel Channel, som er en kanal for globetrotter og andre, der vil vide
mere om eksotiske og fjerne rejsemål. Travel Channel kan individuelt tilkøbes som
Ekstrakanal ovenpå en Grund-, Mellem- eller Fuldpakken for 10 kr. om måneden.
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