Prisliste
N
Overspilling video
Fra tape, kamera,DVD etc til digital (DVD, harddisk eller minnepinne)
Tillegg for NTSC tape (amerikans system), PR tape
Dublikat. Kopi av DVD eller minnepinne til DVD eller miinnepinne
Sammensetting/Utvalg pr DVD/ enkel redigering
Detaljert redigering, pris pr arbeidstime
Finalisering av DVD
Reperasjon av tape

inntil 1 time

Pr stk

pr påbegynt
time deretter

315

165
150
100
350
750
40
500

Overspilling video profesjonelle format
U-matic eller Betacam kassetter

Pr kassett

Overspilt til DVD, harddisk,minnepenn

350

Overspilling smalfilm til harddisk, minnepenn eller DVD

16mm film 8mm film

inntil 30 minutt standard oppløsning
inntil 60 minutt standard oppløsning
Pr påbegynte 60 minutt deretter standard oppløsning
HD oppløsning pr påbegynt time
Restaurering av smalfilm pr påbegynt 15 minutt. KUN HD
Fargekorrigering av smalfilm pr påbegynt 15 minutt. KUN HD

999
1599
1599
1999
325
325
150

Tillegg for å legge på musikk PR påbegynt time
Overspilling lyd
Fra kassett (MC), spolebånd, Vinylplater, DAT, Mini disc
Scanning
Dias

380
minstepris pr bilde
200

799
1299
1299
1799
325
325
150

180

8

VIKTIG: Hvis filene ønskes lagret på brukte lagringsmedier er dette på eget ansvar.
Lagringsmedier kan ryke, og data kan gå tapt. Vi tar ikke ansvar for data som går tapt!
Frakt kommer i tillegg,
Eventuell harddisk eller minnepenn kommer i tillegg til prisen. DVD platene som benyttes er av høy kvalitet
Videokassetter legges en stk pr DVD. Maks ca 2 timer pr plate. På harddisk blir hver kasett en fil.
Alle filmer blir merket med tvinn sjekk nr. for å kunne identifiseres opp mot rett kunde, dette nummeret blir også filnavn
Sammensetting er hvis det skal legges flere filmer på en DVD. Utvalg er at bare deler av en film skal digitaliseres.
Detaljert redigering er å lage en ferdig redigert film med kanskje ekstra lyd, tekst osv, f.eks en konfirmasjonsfilm.
Scanningen av dias blir gjort automatisk uten støvfjerning og retusjering
Ødelagte kassetter repareres alltid, ekstra kostnad
DVD plater må være finalisert hvis jeg skal kunne gjør noe med de, hvis de ikke er finalisert gjøres det her, ekstra kostnad.

