
 

 

 

 

Functie van de “LosslessCut” app: 

 Verliesloos kunnen wegsnijden in een video- of audio bestand. 

 Verliesloos samenvoegen van willekeurige bestanden. 

 Haal bepaalde tracks zonder verlies uit een video/audio bestand. 

 Remix naar elk compatibel uitvoerformaat. 

 Maak snapshots met volledige resolutie van video's in JPEG/PNG formaat. 

 Pas een “Tijdcode-offset” per bestand toe. 

 Metadata voor rotatie/oriëntatie in video’s wijzigen. 

 Krachtige tijdlijn met zoom en frame/keyframe jumps. 

 Per project automatisch opslaan. 

 Labels geven om segmenten te knippen. 

 Export/import gesneden segmenten als CSV-bestand. 

 

Enkele toepassingen: 

 Wegknippen van  reclame uit een opgenomen tv-programma. 

 Bepaalde audio- of videotrack uit een bestand verwijderen. 

 Muziek toevoegen aan een video. (Of bestaande audiotrack vervangen) 

 Voeg een ondertitel toe aan een video. 

 Wijzig het formaat van een H264 TV-opname van TS naar MP4. 

 Fix de rotatie van een video die met een verkeerde oriëntatievlag is ingesteld. 

 Verander een H264 MKV-video in MOV of MP4 voor iPhone-weergave. 

 

Welke functies beschikbaar zijn hangt af van het formaat/codec van dit bestand. 

 

Deze app is niet geschikt om exact te kunnen snijden. De starttijd van de snijden wordt 

"afgerond" naar het dichtstbijzijnde vorige keyframe, wat een fractie van een seconde kan 

afwijken van het gewenste uitsnijpunt. 

 

Met héél veel dank aan Mikael Finstad uit Noorwegen. 

Zie: www.mifi.no/losslesscut/ 

 

Op  www.youtube.com/watch?v=mYfLFAVzFns  staat een zéér heldere uitleg, gemaakt door 

Gerard Lodder. Vergeet niet om dit te “Liken” of om je op zijn kanaal te abonneren. 

 

Tip: Rechtstreeks downloaden is gratis, maar dat is soms wat lastig. 

Mocht dit problemen opleveren, dan is de (legale) portable versie v3.46.2 voor Windows 

gratis bij ons op te vragen. 

Downloaden via Microsoft of Apple heeft wel bepaalde voordelen, maar kost dan € 20,-  

 

Tevreden? Vergeet de donatie aan Mikael niet! 
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