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Ruwe- en onbewerkte DV-AVI is een halffabricaat en is bedoelt voor de "Doe-het-zelver" die
wel kan monteren, maar geen geschikte afspeelapparatuur (meer) heeft.
Het DV-AVI formaat is NIET geschikt voor het afspelen via uw TV, een thuisnetwerk (NAS) of
mediaplayer.
Wij digitaliseren in dat geval uw videoband met een speciaal videowerkstation en zorgen
d.m.v. een Time Base Corrector ervoor dat beeld- en geluid zo stabiel mogelijk 1:1 wordt
gekopieerd. Alle verstoringen worden ook mee gekopieerd en blijven dus onbewerkt.
Denk hierbij aan:
-Te hard of te zacht geluid. (Of een andere audioprobleem)
-Het onbedoeld door blijven filmen van de camera.
-Onbedoelde opnames van o.a. Tv-programma's.
-Beeldstoring veroorzaakt door het terugkijken of tape wisselen tijdens het filmen.
-Abrupte begin en eindshots.
Indien u kiest voor het moderne MP4-720p formaat, worden deze bewerkingen wel
uitgevoerd en tevens wordt (indien dit nog het oude 4:3 formaat betreft) het beeldformaat
geschikt gemaakt voor afspelen op de huidige 16:9 breedbeeldschermen.
(Links en rechts een kleine balk i.p.v. onder en boven een stuk van het beeld afsnijden.)
Door de (bijna) ongecomprimeerde files, is met DV-AVI "Frame-nauwkeurig" te monteren.
Om een goede synchronisatie tussen beeld- en geluid te behouden, is onze standaard filegrootte maximaal 700 MB, maar 1 of 2GB (maximaal 4GB) is eventueel wel mogelijk.
De benodigde USB3 drive, stick of SSD kunt u zelf aanleveren
(+/- 13 GB per uur) of bij ons aanschaffen.
De "Ruwe DV-AVI" digitaliseerkosten voor PAL consumenten tapes, zoals VHS, Video8,
Hi8, Digital8 en MiniDV bedragen 5,- Euro per uur speelduur en deze speelduur wordt per
half uur naar boven afgerond. De "Ruwe DV-AVI" digitaliseerkosten voor overige tapes
zijn 10,- Euro per uur speelduur en deze speelduur wordt per uur naar boven afgerond.
Voor sommige niet zo gangbare professionele tapes wordt een (kleine) toeslag berekend.
Dit hoort u altijd vooraf, dus geen verrassingen.
Na het digitaliseren kunnen wij indien gewenst (zonder meerprijs) de losse DV-AVI files ook
omzetten naar 1 goed afspeelbare MP4-720p file. Deze wordt dan voorzien van een teller,
zodat het voor u simpel is om de benodigde nabewerkingen aan ons op te geven. U krijgt van
ons dan een offerte voor de nabewerkingkosten.
NB.
Er loopt dan dus een (redelijk hinderlijke) teller in beeld en de DV-AVI bestanden geven wij
(indien gewenst) pas af nadat de vervolg opdracht naar MP4-720p is uitgevoerd.

