I dag lanceres den ny tvboks med 4K og optagelser
i skyen
Den mindre og hurtigere 4K tv-boks
med mulighed for at gemme sine tvoptagelser i skyen lanceres i dag.
Den minder på mange måder om den
eksisterende tv-boks, men giver som
noget helt nyt mulighed for at vise
indhold i 4K og gemme tv-optagelser i
skyen.
To store ændringer
Brugeroplevelsen vil stort set være
den samme som den eksisterende tv-boks. Der er dog tilføjet to store
ændringer. For det første har den nye boks ikke en harddisk, men giver
derimod jeres medlemmer/beboere mulighed for at gemme op til 250 timers
optagelser i skyen og altså tage deres yndlingsprogrammer med på farten.
For det andet giver den mulighed for at vise indhold i 4K. Fra lancering vil det
være tilgængeligt for kunder, der har et 4K-abonnement hos Netflix, men vi
vil løbende udvide med andet 4K-indhold.
Fra i dag vil det som standard være den nye tv-boks, der sendes ud til nye
tv-boks kunder. Lejeprisen er stadig 30 kr. pr. måned, hvis foreningen har en
foreningsaftale på tv-boksen. Ellers koster den 99 kr. pr. måned. Nuværende
tv-boks kunder kan ombytte til den nye tv-boks - det koster 399 kr.
Optagelser i skyen (nPVR)
Man kan optage op til 250 timer i skyen
Der er ingen begrænsning på, hvor mange optagelser der kan være i
gang samtidig
Optagelser kan tilgås, planlægges og ændres fra YouSee boksen,
YouSee Tv & Film app’en og web
Optagelser er tilgængelige på næsten alle tv-kanaler. Alle optagelser vil
blive gemt i op til 1 år med undtagelse af enkelte kanaler, som har
specielle rettigheder og derfor kræver, at optagelserne slettes tidligere.
Kunderne vil selv kunne se, hvornår optagelserne udløber.
Der kan ikke optages fra C More-kanalerne, da alt indholdet allerede
ligger tilgængeligt under Film, Serier og Børn.
Alt indhold på nPVR-tilgængelige kanaler kan optages og afspilles frit
på tværs af YouSee Tv & Film apps.

Features og specifikationer
Broadcom 7252s SoC (4x hurtigere end YSR-2000)
2GB RAM
On-board 4x4 802.11ac WiFi
Ingen harddisk – alle optagelser foretages over nPVR
4K/UHD/HDR ready
Netflix er tilgængeligt i 4K til lancering
Mindre boks

Månedens YouSee
Premiere: Den bedste
mand
Hver måned giver vi alle
medlemmer/beboere med den nye
YouSee Tv-boks fri adgang til en
udvalgt premierefilm. De kan se
filmen, når de vil. Hvor de vil. Og
lige så mange gange, de vil.
I hele januar måned kan de se det
danske drama Den bedste mand,
som foregår i slutningen af
1970'erne. Bokseren Jørgen
'Gamle' Hansens karriere er ved at gå i stå. Han er ikke længere ung,
kroppen er slidt, og han har svært ved at få økonomien til at hænge sammen,
hvilket vanskeliggør træningsprioriteringen.
Læs mere om filmen

Godt nytår! Vind billetter til en
stor musikalsk aften i Royal
Arena

YouSee fejrer det nye år med at give dig mulighed for at vinde fire billetter til
en stor koncertoplevelse med Thomas Helmig, Mads Langer og Tina
Dickow i Royal Arena. Der er i alt 25 vindere, der hver får 4 billetter til
ståpladser.
Royal Arena holder nemlig Founding Partners Party i form af en koncert for
deres samarbejdspartnere. Vi har som samarbejdspartner fået billetter til
koncerten, som vi gerne vil give videre til jer.
Koncerten er den 20. januar kl. 20.00 i Royal Arena – dørene
åbner fra kl. 18.00
Billetterne er alle ståpladser. Arrangementet er uden forplejning.
Tilmeld dig konkurrencen senest 15. januar 2018
Skynd dig at tilmeld dig konkurrencen. Billetterne er personlig – og kan ikke
overdrages eller sælges til anden person.

Deltag i konkurrencen

Vinderne får direkte besked den 16. januar.
Godt nytår!

Bestil løsblad på det
nye bredbåndstelefoni

produkt
Nu kan du bestille løsblad eller
hente en pdf til jeres hjemmeside på
vores nye Bredbåndstelefoni
FriTale, hvor du ringer uden
opkaldsafgift og minuttakst hele
døgnet alle ugens dage til alle
danske fastnet- og mobilnumre plus
funktionerne Vis Nummer, Banke
På og Voicemail for 99 kr. om
måneden.

Bestil eller hent her

Venlig hilsen
YouSee

