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Viasat lanserer TV3 HD
TV3 HD distribueres fra lanseringsdato på kanalplass tre på Viasats
satellittplattform. Alle distributører vil få tilbud om å distribuere kanalen. Alle
egenproduksjoner på TV3, bortsett fra Fangene på fortet, skal sendes i HD.
Det betyr at premieren på Hellstrøm rydder opp – hjemme er først ut av
egenproduksjonene torsdag kveld.
- Innkjøpte serier og filmer som produseres i HD, skal også vises i HD.
Materiale i SD-kvalitet vil bli oppskalert til HD-kvalitet.
- HD-bildet er opptil fem ganger skarpere og mer detaljert enn et analogt TVbilde.

- Kanalen spilles ut i HD fra London. Det betyr at selv seere med vanlig SDmottaker vil oppleve et forbedret TV-bilde.
- Vi har ventet med å lansere TV3 HD fordi vi ønsket å lansere en helstøpt
HD-kanal der vi tilbyr våre egenproduksjoner i HD. Denne høsten er første
mulighet til å gjøre nettopp det.
- SD-versjonen av TV3 vil fortsatt være å finne på kanalplass 153.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) er Nordens ledende
underholdningsleverandør. Vi underholder millioner av mennesker hver dag med
våre strømmetjenester, TV-kanaler og radiostasjoner, og våre
produksjonsselskaper skaper nytt og spennende innhold for medieselskaper i hele
verden. Vi gjør livet mer underholdende ved å tilby de beste og mest varierte
opplevelsene – fra direktesendt radio og sport, til filmer, serier, musikk og
egenproduserte programmer. Med hovedkvarter i Stockholm er NENT Group en
del av Modern Times Group MTG AB, et ledende internasjonalt digitalt
underholdningskonsern som er notert på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ og
‘MTGB’). NENT Group er foreslått å bli notert separat på Nasdaq Stockholm.
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