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Regional-tv i HD fra februar måned
De otte nye kanaler fra TV 2 Regionerne bliver lanceret i HD-kvalitet i løbet af februar måned. Det præcise tidspunkt
afhænger af nogle tekniske ændringer, som vi skal gennemføre for at skabe plads til kanalerne i YouSee’s kabel-net.
De nye 24-timers kanaler gik i luften den 11. januar, men af tekniske grunde har vi ikke distribueret kanalerne i HDkvalitet fra begyndelsen. De otte regionale kanaler vil indtil videre blive distribueret i samme HD-version, som de også kan
modtages på det digitale sendenet. Det er hensigten, at kanalerne på et senere tidspunkt vil blive distribueret med den
højere tekniske standard, som YouSee distribuerer sine eksisterende HD-kanaler på kabel-tv-nettet.
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DRHD på Web-tv med YouSee Bredbånd
YouSee Web-tv udvides med seks nye tv-kanaler og kan ses på pc, iPad og iPhone. Blandt de seks nye kanaler er DRHD,
som dermed bliver den første HD-kanal, vi tilbyder over det åbne internet.
DRHD distribueres med samme linjeopløsning, som HD-kanalerne bliver sendt på kabel-tv (720p).
Det er dog med en betydeligt lavere bitrate (2,5 Mbit), end på kabel-tv hvor vi har valgt at anvende
ca. 9 Mbit i henhold til anbefalingerne fra den europæiske tv-organisation EBU.
Man kan dermed ikke sammenligne billedkvaliteten på DRHD på Web-tv med den kvalitet, man har på kabel-tv. Hvor
kabel-tv ofte ses på tv-skærme på 40 tommer eller mere, bliver Web-tv typisk set på pc, iPad eller smartphones med
skærme på blot 3-4 tommer. Her vil de fleste opleve en markant kvalitetsforskel mellem almindelige Web-tv kanaler og
den nye DRHD-kanal.

·

Fire af de seks nye tv-kanaler er lanceret
Foruden DRHD er TV 2 Sport, Disney Junior og TLC tilgængelig på Web-tv
·

·

I februar følger TNT7 og BBC Lifestyle

Dermed mangler kun TV3+ og TV3 Puls før samtlige kanaler fra YouSee’s Fuldpakke er tilgængelige på Web-tv

Alle YouSee Bredbåndskunder har fri adgang til at se Web-tv på pc, iPad og iPhone. Antallet af kanaler afhænger af,
hvilken tv-pakke man abonnerer på. Det er også muligt at abonnere på Web-tv uden at være kabel-tv kunde hos YouSee.
Få mere information.

Sådan får jeres brugere det bedste kabel-tv-signal
Udviklingen af tjenester og lancering af HDTV på YouSee’s kabel-tv-net er gået stærkt de seneste år og der sker fortsat
mange ting på området.
Hvis jeres beboere og medlemmer skal have det fulde udbytte af de mange nye og spændende muligheder og tjenester,
kræver det, at man også har en god husinstallation. Det vil sige boligens kabelinstallation til fordeling af kabel-tv-signalet
til alle boligens tv. Hvis billedkvaliteten ikke er god nok, er det ofte selve husinstallationen hos den enkelte bruger man
skal se nærmere på.
Antennekablet kan give problemer med signalet
Er der problemer med støj på billedet eller manglende kanaler kan det være fordi der benyttes dårligt afskærmede
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antennekabler eller uegnede stik. Forklaringen er, at signaler fra det digitale sendenet, bybussernes radiosendere eller
andre radiosendere kan blande sig med tv-signalet og skabe forstyrrelser, hvis kabler og stik ikke er i orden. Med andre
ord er boligens eget net ikke tæt, hvis man bruger forkerte kabler.
Brug kun godkendte kabler og stik
Antennekabler med tilstrækkelig afskærmning og stik i god kvalitet, kan afhjælpe problemet. Løsningen kan derfor være,
at udskifte antennekabler og stik med udstyr, som er YouSee Ready mærket.
YouSee Ready mærkning hjælper brugere af kabel-tv til af få den bedst mulige husinstallation og garanterer det bedste
udgangspunkt for at se tv. Mærkningsordningen er lavet i samarbejde mellem YouSee og producenterne. Læs mere på
yousee.dk/ready
Løsblad til opgang, fællesvaskeri eller foreningens hjemmeside
Til at hjælpe jeres brugere og give dem korrekt information, finder du vedhæftet et A4-løsblad med information om
korrekte stik. Det kan I hænge op relevante steder i jeres forening/afdeling eller anvende på jeres hjemmeside.
Venlig hilsen
Salgsafdelingen
YouSee
Denne e-mail kan ikke besvares. Hvis du vil i kontakt med din lokale konsulent,
er du velkommen til at ringe på 80 60 50 00.
Afmelding eller ændring af e-mail til YouSee Nyhedsservice

30-01-2012

Regional-tv i HD l DRHD på Web-tv l Godkendte kabler og stik

Page 4 of 4

30-01-2012

