BLIJF in BEELD
Is een bedrijf dat zich o.a. bezig houdt met het overzetten van de meeste consumenten formaten video, audio
smalfilm (8 mm) en dia´s naar DVD.

VIDEO
Voor het overzetten van videomateriaal zijn er twee mogelijkheden:
1)

2)

Het 1 op 1 overzetten, iedere band krijgt zijn eigen hoofdstuk op de DVD, tevens wordt iedere 5
minuten automatisch een index aangemaakt wat
het zoeken op de DVD een stuk gemakkelijker
maakt. (1 band overzetten naar DVD € 10,-) bij
10 stuks of meer 10 % korting, bij 20 stuks of
meer 20 % korting
Het materiaal wordt eerst ingelezen op de PC en
daarna bewerkt. U kunt aangeven waar een index
of hoofdstuk gemaakt dient te worden (prijs op
aanvraag).

3)
Tevens kunnen wij een videoband uit een land met een
andere videonorm dan in Nederland overzetten naar het
PAL systeem. Of wilt u bijvoorbeeld een videoband of
DVD opsturen naar Canada, dan kunnen wij deze overzetten naar een NTSC videoband of DVDnormvertaling).
Wij kunnen de volgende systemen overzetten:
VCC2000 (€ 15,- per kant/DVD)
Betamax (€ 15,- per band/DVD)
VHS
S-VHS
(S-)VHS-C (camera bandjes)
Video-8
Digital-8
HI-8
Mini-DV
U-matic
In VHS kwaliteit gaat er bijna 4 uur videomateriaal op 1
DVD, in mini-DV en digital-8 kwaliteit bijna 2 uur. Alle
videosystemen, behalve VHS-C worden 1 op 1 overgezet, dus 1 band op 1 DVD. Bij VHS-C kunnen ± 5 banden op 1 DVD komen, informeer naar de prijzen.

SMALFILM

In de jaren 70 en 80 was de smalfilm enorm populair.
Vele mensen hebben indertijd waardevolle opnames
gemaakt van beelden met vaak emotionele waarde. De
DVD is een geweldig medium om het materiaal voorgoed(Wij gebruiken alleen A-Merk Verbatim DVD´s) vast te
leggen en het is tevens een stuk gemakkelijker om te
bekijken.

DIA´S / NEGATIEVEN / APS Films
Dia´s kijken doet u veel gemakkelijker als ze eenmaal op DVD staan. Wij kunnen dit tegen geringe
kosten voor u doen. Alle soorten dia´s kunnen wij
voor u overzetten. Iedere dia wordt 6 seconden
weergegeven, standaard zonder speciale overgangen. Op een DVD kunnen ongeveer 1200 dia´s.
De dia´s kunnen in groepen met een keuzemenu op
de DVD gezet worden.

Per dia rekenen wij € 0,20, vanaf 500 stuks 5 %
korting). Bij 1000 stuks of meer 10 % korting.
Voor het maken van een presentatie DVD met menu
rekenen wij € 25,.
BLIJF in BEELD kan dubbel 8, super 8 (zonder geluid )
voor u overzetten naar DVD. U krijgt een DVD met daarop per spoel een hoofdstuk.
Er gaat ruim 2 uur en 30 minuten smalfilmmateriaal op 1
DVD.
De basisprijs is € 30,- per DVD inclusief interactief keuzemenu, in DVD-box voorzien van drie fotoprints op de
voorkant van de DVD-box. Daarbij optellen het aantal
spoelen wat aangeleverd wordt. Kleine spoel
van 7 cm kost € 2,50 tot een grote spoel van
18 cm € 7,50. U kunt nu zelf gemakkelijk berekenen wat
de kosten zijn ! (zie www.blijfinbeeld.nl)

Voor de videohobbyisten kunnen wij het smalfilmmateriaal ook overzetten naar MPEG-II, AVI of MOV bestanden naar een externe harde schijf zodat u dit zelf weer
kunt overzetten naar uw PC of MAC en zelf kunt bewerken.
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BLIJF in BEELD
Voor het overzetten van:

Kijk voor actuele informatie op internet:

Video

www.blijfinbeeld.nl

audio(cassettes - bandrecorder)

Prijzen genoemd in deze folder kunnen afwijken, kijk voor de actuele prijzen op onze internet site of bel !

smalfilm, dubbel 8, super 8
Voor het overzetten van video, audio,
smalfilm(8 mm) en dia´s naar DVD.
Ook voor het bedrukken en
dupliceren van DVD´s en CD´s

dia´s / negatieven / APS films

Tevens voor:
Videoreportages
Bedrijfsvideo´s
Huwelijksreportages (video/dvd)
Printen van DVD´s en CD´s
Thermisch, krasvast, watervast,UV bestendig, topkwaliteit !

Dupliceren DVD´s en CD´s
Normvertaling (NTSC-PAL-SECAM)

BLIJF in BEELD
Albert Westerhuis
Pieter Stuyvesantweg 122
8481 JA NIJETRIJNE
Bezoek: UITSLUITEND op AFSPRAAK !
Postadres:
Postbus 1145
8300 BC EMMELOORD

Tel.: 0561 - 48 09 13
Fax.: 0561 - 48 17 28
GSM: 06 -109 131 40
E-mail: info@blijfinbeeld.nl
Website: www.blijfinbeeld.nl
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