TV Information - Nyt fra Bredbåndsudvalget
Med udgangspunkt i de forslag og ønsker vi modtog fra beboerne tidligere i år har Bredbåndsudvalget holdt
møder for at diskutere yderligere udbygning af vores TV anlæg.
Flg ændringer til TV kanalpakkerne er planlagte:
Pakke 1:
- ARD HD (digital) flyttes fra Pakke 3
- ZDF HD (digital) tilføjes
- Sport1 (analog) flyttes fra Pakke 2
- pakkeprisen uændret
Pakke 2:
- følgende kanaler tilbydes også i digital kvalitet:
- Kanal 4
- Kanal 6
- Discovery Channel
- BBC World
- BBC Entertainment
- CNN International
- Sport1 flyttes til Pakke 1
- pakkeprisen uændret
Pakke 3:
- ARD HD flyttes til Pakke 1
- følgende kanaler tilføjes, begge kun som digitale kanaler:
- TV2 Film
- Disney Channel
- pakkeprisen stiger til kr 260,- (+15 kr) pr 1. september 2011
TV2 som betalingskanal
Ifm "Medieaftalen 2007-2010" blev det politisk besluttet at TV2 pr 11. januar 2012 overgår til betalingskanal,
dette betyder at vi pr samme dato ikke længere vil kunne tilbyde TV2 som analog kanal, men kun som digital
kanal med DVB-T/MPEG-4 dekoder.
Disse forberedelser er igangsat og vil være på plads når TV2 overgår til betalingskanal.
Dette betyder en prisstigning for alle 3 pakker med ca 20-25 kr pr måned (dette er den foreløbig udmeldte pris
for TV2) pr 1. januar 2012.
Det forlyder også, at TV2 skulle blive en HD-kanal i løbet af 2012
DR1 er på vej som DR1-HD
DR1 Skulle fra 1. januar 2012 komme i en HD-udgave skriver kulturministeriet i deres notat.
Dette betyder at vi ikke længere vil kunne tilbyde DR1 som analog TV-kanal i vores TV-net pr. 1. januar
2012, samt at forberedelser er igangsat og vil være på plads når DR1 overgår til DR1-HD i MPEG4 format.
Information om digitalt TV
For de beboere som ikke har udskiftet det gamle analoge TV med et nyt digitalt TV skal enten udskifte TV
eller anskaffe sig en DVB-T boks som kan omkode digitale kanaler til et analogt TV.
Vores TV-tekniker anbefaler Triax bokse.
Generelt kan oplyses at vores digitale TV signal er baseret på DVB-T, vi har pt både MPEG-2 og MPEG-4
kanaler. Fremtiden vil primært byde på MPEG-4.
Der er pt endnu ikke taget politisk beslutning om brugen af DVB-T2 (afløser for DVB-T).
Der vil ikke længere blive nye analoge kanaler stillet til rådighed, og for at udbygge vores udbud af digitale
kanaler vil der i fremtiden gradvist blive nedlagt yderligere analoge kanaler.
Har du spørgsmål eller forslag til nye digitale kanaler eller andet omkring vores TV anlæg er du velkommen
til at henvende dig til Bredbåndsudvalget.
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