
 

 

 

 

 

   
 PRESSMEDDELANDE 16 JUNI 2016 

 
COM HEM LABS TESTAR TV-
PLATTFORM I VR-MILJÖ 
 

Com Hem har tagit fram Com Hem Play VR, som är ett koncept för att testa 

tjänsten i Virtual Reality baserad miljö. Testet är en konceptutveckling och ett i led 

i Com Hems arbete att hela tiden förbättra tv-upplevelsen för kunderna och att 

utforska nya möjliga plattformar.  

I Com Hem Play VR kommer tittaren in i Com Hems virtuella vardagsrum som det går att 
se sig runt i 360 grader. I tv-soffan kan man välja mellan olika program på skärmen man 
ser framför sig genom att trycka på glasögonen.  Det går också bjuda in kompisar till den 
virtuella tv-soffan.  

”Inom Com Hem Labs så testar vi regelbundet nya koncept för att kunna erbjuda kunderna 

framtidens tv. En del lämnar konceptstadiet andra inte. Vi kommer att fortsätta att 

vidareutveckla Com Hem Play VR, så att plattformen är redo den dagen då det tekniken är 

färdig att lansera till konsumenterna, säger Emma Svalin Sahlman, driftschef på Com 
Hem.  

Plattformen är utvecklad för HTC Vive och Oculus Rift. 

”Vi vet att några kanalbolag har sagt att de ska börjat producera material i VR, men än så 

länge finns det inte så mycket innehåll. Den tekniska biten måste först lösas och det är 

därför vi gör det här nu och vi kommer fortsätta att testa”, avslutar Svalin Sahlman.  

Com Hem Play VR kommer att visas för första gången för deltagarna på Dreamhack 
Masters i Jönköping mellan 18-21 juni, 2016. 

 

Information till redaktionen: 

Kort demofilm som visar gränssnittet i Com Hem Play VR  
 
Se vårt Play Team testa Com Hem Play VR.  

Läs mer om Com Hem Play Team på www.comhem.se/playteam 

 

 



 

 

 

 

 
Pressmeddelande från 23 maj 2016: Com Hem levererar internet till DreamHack Summer 
och Winter 2016 
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Media 
Fredrik Hallstan, Presschef 
Tel: 0761 15 38 30 
press@comhem.com 
    

    
Om Com HemOm Com HemOm Com HemOm Com Hem    
Com Hem levererar bredband, tv, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och 
företag. Ungefär 40 procent av landets hushåll är anslutna till Com Hems nät, vilket gör 
Com Hem till en viktig motor i det digitala Sverige. Vi erbjuder bredbandshastigheter upp 
till 1 Gbit/s samt ett stort tv-utbud via digital-tv i hemmet eller mobilt med Com Hem Play. 
Bolaget grundades 1983 och har cirka 1 200 anställda varav cirka 700 arbetar inom 
kundservice. Huvudkontoret ligger i Stockholm och verksamheten bedrivs genom de tre 
dotterbolagen Com Hem AB, Phonera Företag AB och iTUX Communication AB. Under 
2015 omsatte koncernen 5 000 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq 
Stockholm. www.comhemgroup.se 
 
    


