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 Kanal Frekvens Mit tv Digitalt 

B200, 40, 09.
Forbehold for ændringer og trykfejl.

Gældende fra 1. november 2009
Kanaloversigt – Region Hovedstaden inkl. Bornholm

 S9 161,25 

 5 175,25 

 6 182,25 

 7 189,25 

 9 203,25 

 10 210,25 

 S11 231,25 

 S13 245,25 

 S14 252,25 

 S15 259,25 

 S16 266,25 

 S30 375,25 

 S31 383,25 

 S32 391,25 

 21 471,25 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Sverige 1 har nyheder og underholdning plus
kultur- og undervisningsprogrammer. 87

 Infokanalen sender nyheder og informationer
fra YouSee. 12

 DR 1 er Danmarks ældste public service-kanal 
med en bred vifte af programmer. 1

 DR 2 følger op og går i dybden med vidt forskel-
lige temaer – og bruger tid på kulturen. 2

 TV 2 spænder fra underholdning og film til 
dokumentar og nyheder. 5

DR K giver det brede billede af kultur fra opera og 
litteratur til design og arkitektur. Sender fra kl. 16-20. 4

DR Ramasjang er tv for de 3-10 årige med de kendte 
fi gurer og værter fra DR. Sender fra kl. 06-20. 27

 Sverige 2’s repertoire spænder over alt fra
krimier til komik og svensk socialrealisme. 88

 ARD er en populær tysk kanal, der sender 
nyheder, film, serier og underholdning. 91

 ZDF har mange kultur- og underholdnings-
udsendelser: bl.a. shows, teater og film. 92

 Ekstrakanalen viser på skift nogle af de spæn-
dende kanaler fra hele YouSee’s udbud. 25

 Kanal 4 er Danmarks kvindekanal med tid 
til både underholdning og fordybelse. 13

TV3 står for underholdningen med masser af dan-
ske programmer, storfilm, talkshows, serier mv. 8

 dk4 sender information, undervisning, kultur- 
og erhvervsstof – 24 timer i døgnet. 19

Regionalt lokal-tv og Tegnsprogskanalen fra DR. 23Kun digitalt

 TV5 Monde er en fransk tv-kanal med film, drama, 
teater, dokumentar, musik og nyheder hver time. 95Kun digitalt

Folketings TV sender fra møder, åbne høringer og 
udvalgsmøder. Debatterne vises fra start til slut. 22Kun digitalt

DR UPDATE sender nyhedsindslag med løbende 
opdatering. 21Kun digitalt

TV4 er en populær svensk kanal, der bl.a. sender 
serier, fi lm og underholdning. 89Kun digitalt

NRK1 viser noget for enhver smag: underhold-
ning, serier, sport, børneprogrammer og nyheder. 90Kun digitalt

 NDR Fernsehen er en vigtig kilde til den politiske 
og kulturelle debat i Tyskland. 93Kun digitalt

 RTL har noget for de fl este: Fodbold, fi lm,
populære serier og store shows. 94Kun digitalt

DR HD er lig med store tv-oplevelser i ægte HD. 
Fakta, fi ktion og sport samt det bedste fra DR. 3

Kun digitalt
Kræver MPEG4

Se TV 2s regionale udsendelser fra den region, 
der grænser op til din egen. 99Kun digitalt

Reserveret beboer-tv. –
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 Kanal Frekvens Mit tv Digitalt 

* Med YouSee Plus/Kort får du automatisk bonuskanaler i HD.

 48 687,25 

  49 695,25 

 50 703,25 

 52 719,25 

 54 735,25 

 55 743,25 

 56 751,25 

 57 759,25 

 58 767,25 

 59 775,25 

 61 791,25 

 62 799,25 

 63 807,25 

 64 815,25 

 65 823,25 

 66 831,25 

 67 839,25 

 68 847,25 

 68 847,25 

   

   

 CNN forbereder dig til dagen i morgen med ny-
heder, analyser og indsigt fra et globalt perspektiv. 85

 Cartoon Network er et tegneserieunivers med de 
bedste og sjoveste tegnefilm for børn i alle aldre. 30

MTV er en dansk ungdomskanal med masser af 
musik, serier og trendsættende programmer. 71

 Discovery Channels filosofi bag programmerne er: 
Rigtige mennesker, rigtige historier. 44

 The Voice TV er en musik-tv-kanal med danske 
værter og fokus på danske hitlister. 74

 TV 2 FILM er en kanal med film 24 timer i døgnet i 
alle genrer. Filmene bliver ikke afbrudt af reklamer. 63

 BBC World News sender nyheder få minutter 
efter begivenheder sker – døgnet rundt. 84

BBC Entertainment viser alt det bedste fra England 
inden for drama, komedier og underholdningsshows. 80

 TCM viser filmhistoriens små og store klassikere. 
De fl este film er med danske undertekster. 65

 Disney Channel er en kanal for hele familien med 
favoritter, serier og klassikere hver dag fra kl. 06-22. 28

TV 2 SPORT sender cremen af danske og 
internationale sportsbegivenheder. 37

 Eurosport viser de store sportsbegivenheder 
DIREKTE – bl.a. tennis, cykling og atletik. 39

TV3 PULS sender serier fi lm og sport bl.a. 
Formel 1 og Europa League. 11

 Animal Planet viser dokumentar og film fra
dyrenes verden for hele familien. 50

NGC viser prisvindende dokumentarer med spektakulære 
billeder. Kl. 12-06. Deler plads med CNBC Europe. 54

 CNBC sender erhvervsnyheder fra kl. 06-12. 
Deler plads med National Geographic Channel. 54

 VH1 sender musik fra 80’-90’erne samt nye hits. 73

Nickelodeon er en reklame- og voldsfri kanal for 
børn. Sender fra kl. 05-19. 31

Disney XD er stedet at hænge ud for seje drenge 
mellem 6 og 14 år. Sendes fra 06-22. 29

TV 2 SPORT HD sender international og dansk sport, 
bl.a. SAS Liga, Champions League og NFL. 38

HD-bonuskanal*
Kræver MPEG4

TV 2 FILM HD sender fi lm i HD-kvalitet 24 timer i døgnet 
i alle genrer. Filmene bliver ikke afbrudt af reklamer. 64

HD-bonuskanal*
Kræver MPEG4

 41 631,25 

 42 639,25 

 43 647,25 

 44 655,25 

 45 663,25 

 46 671,25 

 

 Kanal 5 viser populære serier, underholdnings-
shows og masser af fodbold. 14

TV3+ sender fi lm, serier og masser af sport, bl.a. 
SAS Liga og Champions League. 9

 TV 2 Charlie er til de voksne seere med appetit 
på livet – fra kl. 13-00. 7

TV 2 NEWS sender danske og internationale nyheder 
– samt politik, finans, kultur og sport - døgnet rundt. 20

TV 2 Zulu er en kanal, som står for originalitet, 
lyst på livet og overraskelser. 6

6’eren er med et potent mix af biler, sport, comedy, 
fi ght night og fi lm skræddersyet til den moderne mand. 16

CANAL9 sender fi lm, serier og sport, bl.a. SAS Liga. 18Kun digitalt

Kanal 5 HD viser fi lm og serier produceret i HD, med 
undtagelser som dog vises i forbedret billedkvalitet. 15

HD-bonuskanal*
Kræver MPEG4

B200, 40, 09.
Forbehold for ændringer og trykfejl.

Gældende fra 1. november 2009
Kanaloversigt – Region Hovedstaden inkl. Bornholm


