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3Mobil-TV nu på Android 
 

3 lancerer nu en helt ny, cool app til Android-baserede mobiler, som gør det muligt at bruge 3’s suveræne tv-

tilbud 3Mobil-TV på f.eks. Sony Ericssons Xperia X10 og HTC Legend. Der er dømt knivskarpe mobile tv-oplevelser 

med adgang til en lang række danske og internationale tv-kanaler som TV2, DR, BBC World og CNBC. 

 
 
Hvis du har hang til god underholdning, elsker at følge med i nyhedsstrømmen og bare må følge de store sports-

begivenheder og live tv-shows, så vil du elske den nye 3Mobil-TV app til Android-baserede mobiltelefoner. Den 

kan nu downloades fra Android Market til din 3Mobil, så du kan nyde de knivskarpe tv-billeder. I første omgang 

Sony Ericsson X10, HTC Legend og HTC Desire, men flere følger senere. 

 

Du kan f.eks. bruge 3Mobil-TV på HTC Legend eller den spritnye og længe ventede Sony Ericssons Xperia X10, som 

foruden et gennemført lækkert design, autofokuskamera på hele 8,1 megapixel og GPS er udstyret med en im-

ponerende 4” stor touchscreen, der er som skabt til 3Mobil-TV. Det er bare at vende telefonen og skrue op for 

lyden, så er der dømt tv-oplevelser i widescreen. 

 

”3Mobil–TV er en fantastisk mulighed for alle, der er vilde med god underholdning på mobilen. Antallet af danske 

og internationale tv-kanaler er nu oppe på hele 29 i knivskarp kvalitet og dertil kommer en række kanaler, som 

er lavet specielt til mobilbrugere.  Vi er glade for at vi nu kan tilbyde 3Mobil-TV til den voksende skare af Android-

brugere, ” siger Stine Green Paulsen, kommunikationschef i 3.  

 

Med 3Mobil-TV har man adgang til 29 forskellige tv-kanaler, og der kommer løbende flere kanaler til. Lige nu kan 

man f.eks. se TV2, TV2 Zulu, TV2 News, DR, DR2, DR Ramasjang, DR K, BBC World, CNBC, MTV m.m. 3Mobil-TV kan 

bruges på udvalgte Android-baserede mobiltelefoner samt en lang række andre mobiltelefoner fra Sony Ericsson 

og Nokia. 3Mobil-TV koster 79 kr. pr. måned.  

 

Læs mere om 3Mobil-tv på http://www.3.dk/Privat/mobil/Underholdning/Mobil-TV/ 

 

For yderligere information: 

Stine Green Paulsen, kommunikationschef, 3 Danmark, e-mail: stine.greenpaulsen@3.dk, mobil: 31 200 400 

 
Om 3: 

3 er Danmarks 3G-mobilselskab og Internet Service Provider. 3 tilbyder attraktive og innovative tjenester inden for 3G-mobil-telefoni og 

mobilt bredbånd. 3 er brand for Hi3G Access, som har 3G-licens i Danmark, Sverige og Norge og ejes af Hutchison Whampoa Ltd. (60 pct.) 

og Investor AB (40 pct.). Begge har global industriel og teknologisk erfaring. 3 samarbejder også med virksomheder i Hutchison Wham-

poa-gruppen, som har 3G-licenser i Australien, Østrig, Hong Kong, Irland, Israel, Italien og Storbritannien. Du kan besøge 3’s website på 

adressen: www.3.dk  

http://www.3.dk/Privat/mobil/Underholdning/Mobil-TV/

