Baspaket
Kanalnamn

Kanalplats

Information

SVT1 HD

1

På SVT1 HD kan du se drama, nöje, sport och evenemang i högsta kvalitet.
Kanalen har samma programtablå som SVT1.

SVT2 HD

2

SVT2 HD visar föreställningar, dokumentärer, samhällsprogram och
naturserier i högsta kvalitet. Kanalen har samma programtablå som SVT2.

TV3 HD

3

TV3 HD visar samma innehåll som den vanliga TV3. Enda skillnaden är att
allt sänds i HD- kvalitet.

TV4 HD

4

TV4 HD är tv-kanalen som har något för hela familjen. Här får du en bra
blandning av sport, filmer, serier, samhällsprogram, nyheter och engagerande
dokumentärer.

Kanal 5 HD

5

På Kanal 5 HD får du se favoritprogram så som Grey´s Anatomy, Cougar
Town, Big Bang Theory och CSI i HD. Dessutom får du se omtalade nyheter
så som Body of Proof och The River.

TV6 HD

6

På Kanal 6 HD ser du fartfylld och humoristisk underhållning varje dag.
Några populära serier är 2½ Men, Simsons och Family Gay

Sjuan HD

7

Sjuan är den breda feelgood-kanalen som står för fascinerande tv med
personlighet och hjärta. Här visas mängder av färgstark underhållning i form
av både reality, dramaserier, filmer och spänning. Sjuan är kanalen som bjuder
på en skön stund i vardagen.

TV8

8

TV8 är den svenska aktualitets- och underhållningskanalen där du kan se allt
från aktuella nyheter, samhällsjournalistik och debatter till kända dramaserier
och storfilmer.

Kanal 9

9

Svensk underhållningskanal för en publik med höga krav på kvalitet. Här visas
prisbelönta serier, filmer och dokumentärer. Men du kan även se stora
sportevenemang så som Europa League och VM-kvalet.

Kanal 10 HD

10

TV10 är en TV-kanal från MTG med inriktning på sport och dokumentärer

Kunskapskanalen 35
HD

Barnkanalen HD

SVT24

91

84

Kunskapskanalen - den nyfikna kanalen. Det bästa alternativet för tittaren
som söker efter mer fängslande, fördjupande och engagerande program i tv.
Barnkanalen är tv-kanalen för barn om stimulerar, bekräftar och utvecklar dem
på deras egna villkor. Barnkanalen (SVTB) är som en självklar kompis som
finns där – både när livet är lätt och svårt.
SVT 24 är kanalen med aktuella repriser och nyheter för nattugglor men också
helgsport för många olika intressen.

