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Prisliste forbruker pr. 1. mars 2015
Regulær 8 og Dobbel 8

16 mm u/lyd

- Samtlige priser forståes inklusive 25 % m.v.a. og DVD/CD
- Frakt, - evnt. forbruk av materiell og/eller merarbeid kommer i tillegg
- Ja-Du garanterer ikke overføring av lyd fra smalfilm med lydspor
- Husk at sluttresultatet alltid er avhengig av et bra utgangspunkt!
- Prislisten erstatter alle tidligere utgaver.
- Kostnader oppgitt forstås som pris inntil nærmeste tidsenhet!

Super 8 og Singel 8

Overspilling fra 8mm smalfilm til ønsket opptaksformat

Overspilling fra 16mm film til ønsket opptaksformat

Super 8, Dobbel 8, Regulær 8, Singel 8, trinnløs hastighetskontroll m/u lyd

Tid inntil
5-minutter
½-time
1-time
2-timer
3-timer
4-timer

Tillegg:
Påløpne timer etter 4-timer
Pr skjøt foretatt av oss (hvis nødvendig)
Filmspoler under 15 meter (tillegg)
Tillegg pr skift S8/D8/R8/S8
Harddisk 1Tb/Minnepinne 32 Gb

trinnløs hastighetskontroll m/u optisk-/magnetisk lyd
Tid inntil
Til DVD Inkl mva
5-minutter
Kr 1.000,- *)
½-time
Kr 2.500,- *)
1-time
Kr 3.500,- *)
2-timer
Kr 5.800,- *)
3-timer
Kr 8.100,- *)
4-timer
Kr 10.400,- *)

Til DVD Inkl mva
Kr
500,- *)
Kr 1.750,- *)
Kr 2.500,- *)
Kr 4.250,- *)
Kr 6.000,- *)
Kr 7.750,- *)

Tillegg:
Påløpne timer etter 4-timer
Pr skjøt foretatt av oss
Filmspoler under 15 meter
Harddisk 1Tb/Minnepinne 32 Gb

Kr
1.750,Kr
50,Kr
50,Kr
100,Spør oss om pris

Overføring av lysbilder/dias til CD.jpg

Kopiering/konvertering/digitalisering av videokassetter/DVD

Minimum oppstartspris Kr 375,- + stk pris, inkl mva

- fra 25-forskjellige formater til DVD/Harddisk/Minnepinne. Prisen inkl. DVD & m.v.a.

Pr lysbilde
Kr 7.80
Samtlige bilder blir digitalt korrigert. Bilder i spesielt dårlig forFatning vil kunne viderebehandles. Be om pris på denne tjenesten.
For et best mulig sluttresultat, se http://www.jadu.no/index.php/lysbildeknapp

VHS/S-VHS/DV/Video8/Hi8
Minimumspris max 1-time
Løpende timepriser over 1-time

Kr 500,Kr 350,-

Digi8/VCC/BMax/HDV/MMV
Minimumspris max 1-time
Løpende timepriser over 1-time

Kr 600,Kr 450,-

Fjernredigering – Et digitalt samarbeid

U-Matic/BetaCam/DVCam/DVCPro
Minimumspris max 1-time
Løpende timepriser over 1-time

Kr 850,Kr 600,-

Annen kopiering, forskjellig
Backup fra arkiv max 4-timer pr/plate
PAL/SECAM/NTSC. Tillegg til kopipris pr/time
Skift. Flere formater på samme DVD pr/format
Fra DVD til DVD, max 4-timer pr/plate
Til Harddisk/Minnepinne fra fil/DVD pr/time

Kr 1000,Kr 150,Kr 100,Kr 350,Kr 150,-

Reparasjon av tape- og kassetthus
Brannskadet, vannskadet, forurenset, fysisk ødelagt – inkl mva
Skjøting av videotape
Bytte av kassetthus og skjøting

Kr
Kr

400,675,-

Kassetter som er utsatt for ekstreme ødeleggelser. Ring 66 79 45 45.

Du lager rekkefølge og regi, - og vi redigerer i studio!!
(Dobbelt sett originaler med & uten tidskode + klippeskjema for oss å jobbe etter)

Be om priser!!

Lydkopiering til CD eller *.fil
Fra gammeldags lyd til digitale formater, inkl mva
Fra Lydbånd/kassett/LP til CD.

Pr time Kr 700,-

*) Prisen inkluderer full digital billedforbedring, hvor farger, lys og kontraster blir løpende justert
i produksjonen. Studioet benytter flere typer scannere, så priser og kvaliteter differensieres etter
kundenes ønsker og behov. Produktet overføres digitalt, i et 4:3 format, med 11,5 Gb pr. time.
Ordinært blir opptakene pakket digitalt til DVD og *.vob, da dette er rimelig, gir høy sikkerhet
og har en god kvalitet. Pris og overføring til *.mov og/eller *.avi er inkludert 8-/16mm film.
Kunden velger ved ønske tilleggsproduktet datafil, gjennom kjøp av Harddisk eller Minnepinne.

Hastegebyr, påbegynt innen 24-klokketimer, belastes med kr 500 !!
Tlf 66 79 45 45

Kr 2.300,Kr
100,Kr
100,Spør oss om pris

GRATIS pris og kvalitetsvurdering på oppfordring!!
info@jadu.no

www.jadu.no

