Dupliceer & digitaliseer services

Hoe werkt Sendux Audiovisueel?

Sendux Audiovisueel werkt samen met een uiterst professionele dupliceer-centrale. Via Sendux
kunt u uw oude beeldmateriaal op hoogwaardige kwaliteit omzetten naar het door u gekozen
formaat en/of apparaat. Wij behandelen uw dierbare dia- of fotomateriaal met grote zorg.

DIA, NEGATIEVEN, FOTO’S OVERZETTEN
Tegenwoordig heeft iedereen alle foto’s digitaal beschikbaar, maar dit was vroeger niet het
geval. In de meeste kasten liggen ook nog stapels foto’s, negatieven en dia’s waarvan het
heel handig zou zijn om deze ook digitaal te hebben. Dit kunt u prima zelf doen met behulp
van een goede scanner, alleen is het een tijdrovende klus en valt het resultaat vaak tegen.
Wij kunnen dit voor u verzorgen, tegen uitstekende kwaliteit.
Dia’s, foto’s en negatieven kunnen wij voor u
scannen naar DVD. Wij scannen in twee
kwaliteiten, standaard resolutie (SR) en hoge
resolutie (HR). De standaard resolutie levert
een uitstekende kwaliteit voor beeldweergave
op TV en voor fotoprints tot 13x18 cm. Wilt u
meer doen met het gescande materiaal en
bijvoorbeeld op A4 formaat kunnen printen,
kiest u dan voor de hoge resolutie.
U levert uw dia’s, foto’s of negatieven aan in de
door u gewenste volgorde van scannen. Het
handigst is om met een potlood een nummervolgorde op de achterkant te schrijven. Let bij
dia’s goed op spiegelbeeld, want ze worden gescand zoals ze zijn aangeleverd. Horizontale
beelden zijn op uw TV beeld-vullend en bij verticaal genomen beelden ziet u aan weerszijden van
uw TV-scherm een zwarte balk.
Wij leveren het gescande materiaal af op DVD waar de beelden in een slideshow zijn opgeslagen
zodat u ze makkelijk kunt bekijken op TV. Tevens zijn de beelden als jpeg opgeslagen (in een
aparte map op de DVD). Deze kunt u gebruiken om te bewerken of te printen.

DIA-NEGATIEF-FOTO
Starttarief, opslag op data dvd, USB of HDD

Standaard
resolutie
incl. BTW

HOGE
resolutie
incl. BTW

€ 25,00

€ 25,00

35 mm kleinbeeld dia’s (ingeraamd) en negatieven op strook, prijs per stuk

€ 0,50

€ 0,75

Andere formaten, APS, halfkleinbeeld, 6x4,5 tot 6x9 negatieven en dia’s, prijs per stuk

€ 0,70

€ 0,90

Glasnegatieven en dia’s/negatieven groter dan 6 x 9, 1000 dpi scan

€ 3,00

Foto’s scannen (los aangeleverd, niet in album), prijs per stuk

€ 0,40

€ 0,60
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DIA-NEGATIEF-FOTO

Standaard
resolutie
incl. BTW

HOGE
resolutie
incl. BTW

Aanmaken DVD slideshow, per dvd

€ 7,50

€ 7,50

Extra kopie DVD/~USB

€ 7,50

€ 7,50

Voor alle dia/foto/negatief opdrachten geldt: meer dan 250 stuks 10% korting
Voor alle dia/foto/negatief opdrachten geldt: meer dan 1000 stuks 20% korting
Prijzen zijn exclusief USB/ externe harde schijf. Zelf meeleveren of via Sendux aanschaffen (prijs op aanvraag).

Diverse kosten

Incl. BTW

Verzendkosten

in overleg

Pick-up kosten (*)

in overleg

(*) binnen de Gemeente de Ronde Venen gratis ophaal- en retour service

Betaling
Particulier, contant bij aflevering of via bank voor aflevering
Bedrijven, binnen 8 dagen na factuurdatum
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