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10 nye HD-kanaler på Altibox
Altibox tar i bruk 10 nye HD-kanaler for å sende alle kampene fra
Premier Leageue direkte. Nytt på Altibox er også Premier Leagues
egen HD-kanal med fotball 24 timer i døgnet og mulighet for
engelske kommentatorer på mange av kampene.
Altibox er den eneste tv-distributøren i Norge som sender alle kampene fra Premier
League direkte. Alle kampene sendes i tillegg i HD-kvalitet. For å sende alle kampene
kreves det opptil 10 HD-kanaler per serierunde. Altibox sender de tre Premier League
HD-kanalene til TV 2, i tillegg til å utvide tilbudet med ekstra kanaler når mange
samtidige kamper i England krever dette. TV 2 Premier League HD sender stoff fra
Premier League 24 timer i døgnet. Kanalen vil sende direktekamper, engelskproduserte
magasiner og egenprodusert materiale fra TV 2 Sporten. Altibox vil sende inntil syv
ekstra HD-kanaler for å overføre alle kampene fra hver serierunde.
Altibox fotballkunder får også en ny engelskspråklig HD-kanal som Premier League selv
lager. Kundene kan dermed velge mellom flere kommentatorer. Kanalen vil sende
kamper og reportasjer på engelsk 24 timer i døgnet.
- Ønsker du å følge favorittlaget ditt i Premier League fra norske tv-skjermer så har
Altibox det beste tilbudet. Vi sender alle kampene når de spilles, - og alle i HD-kvalitet. I
tillegg har vi den beste funksjonaliteten, muligheter for engelske kommentatorer og den
beste prisen, sier Eirik Gundegjerde i Altibox AS.
TV 2 Sportens norske kommentatorer vil formidle mange av kampene. De øvrige
kampene vil ha engelske kommentatorer. TV 2 Sporten har et nært samarbeid med Sky
Sports i England, og vil i tillegg til egne reportasjer også sende innslag produsert av den
britiske TV-kanalen.
Norsk og engelsk fotball til kr 179 per måned
Altibox tilbyr i dag Tippeligaen som en del av tv-basispakken. Fra 2011 sesongen vil all
norsk toppfotball inngå i Altibox’ nye fotballpakke. Altibox sender alle kampene fra
Tippeligaen direkte, samt en rekke andre kamper.
Det betyr at alle kampene fra norsk og engelsk toppfotball er tilgjengelig for Altibox’ tvkunder. Prisen med bindingstid i 12 måneder vil være kr 179 per måned. Uten
bindingstid koster fotballpakken kr 199 per måned. Alle de ulike kanalene nevnt ovenfor
inngår i fotballpakken til Altibox.

IPTV
Altibox bruker IP-TV teknologi til å overføre TV-signaler. TV-distribusjon i Norge er lagt
over fra analoge til digitale signaler. Det er fire teknologier som benyttes for å frakte
signalene fra tv-selskapene og hjem til seerne; bakkenett, parabol, kabel-TV og IPTV.
Forskjellen fra de andre distribusjonsmetodene er at for IP-TV blir TV-signalene
distribuert via bredbåndsnettet. Den største forskjellen er at signalet til hver enkelt
bruker er unikt, det vil si at man ”bestiller” et signal med fjernkontrollen. Dette betyr at
man til en dekoder for IP-TV bare sender akkurat det signalet som til en hver tid vises på
skjermen, eventuelt i tillegg til signal som tas opp samtidig dersom dekoderen har
opptaksmuligheter. For tradisjonelt TV sendes alle kanalene parallelt fram til TV-en før
man velger hvilken kanal man vil se på. I og med at TV-signalene leveres over
bredbåndet finnes det nesten en ubegrenset mulighet for overføring av lyd, bilde og data.
For TV-seerne innebærer det et betydelig større utvalg av tjenester og innhold.
– Hvordan vi nå viser kampene fra Premier League er et godt eksempel på hvordan vi tar
i bruk disse mulighetene, sier Gundegjerde.
Om Altibox
Altibox er et nasjonalt samarbeid av leverandører som tilbyr fiberoptiske
kommunikasjonsløsninger som interaktivt tv, lynrask internett-aksess og telefoni i én og
samme fiberkabel. I tillegg vil mobil– og alarmtjenester leveres over fiberkabelen. Altibox
har i dag mer enn 180 000 tilknyttende kunder i hele Norge.
Forretningsmodellen til Altibox-partnerne er basert på å legge fiberkabel helt hjem til
kundene. Dette gir muligheter for svært høye bredbåndshastigheter. Altibox tilbyr i dag
bredbåndslinjer på opptil 400/400 Mbit/s i privatmarkedet.

