Realiziramo skeniranje filmov (super8 in 8) v digitalen format za kasnejšo post‐produkcijo v
kvaliteti SD in HD ali za preprosto predvajanje arhivskih posnetkov.
To opravljamo na vseh arhiviranih materialih, filmmakerjev, kot tudi privat posnetkih
in arhivih strank.
Skeniranje omogoča, da dobimo (sekvenco v formatu TIFF 16bit ali DPX v 10 bit), in format
videa (AVI, Quick time), ali (SD / HD).
Po želji vam lahko tudi restavriramo film.

Za več informacij : www.super8scan.it ‐ info@super8scan.it

‐:‐:‐:‐
Nase tehnologije VIDEO SD in HD

Naše podjetje ima vso potrebno tehnologijo za snemanje MASTER video posnetkov
v VISOKI DEFINICIJI in v standard definiciji v formatu Panasonic D5 ‐ D5HD, Sony HDCAM /
HDCAM SR ali Sony DIGITALBETACAM za arhiviranje in distribucijo broadcast iz vaših
audio‐video datotek, dostavljenih na zunanjem Hard Disku ali preko našega FTP serverja.
Posnetki, ki jih lahko dostavite so lahko v formatu AVI ali MOV z karakteristikami
kompresijskih kodekov, ki se določijo preden jih pošljete.
Možne so naslednje izdelave mastervidea v visoki definiciji v vseh standardnih frame‐rate
oblikah to je: 1920X1080 50i, 24p, 25p; 1280X720 50p, 24p, 25p.
Pri snemanju videa na Panasonic D5HD je možno izvesti audio z 8 ločenimi kanali. V
formatu Sony HDCAM SR pa z 12 audio ločenimi kanali, kar vse skupaj lahko na
primer omogoča
uporabo več jezikov, kadar je to potrebno.

Ostala ponudba :
Downconversion iz visoke definicije v standard definicijo
Primer: lahko naredimo iz video posnetka HD 24p v SD 50i. Ta servis vam omogoča paralelno
verzijo tako za Blu Ray Disk kot za na DVD.

Shranjevanje iz master videa DigitalBetacam, D5HD, HDCAM, HDCAM SR in
nekompresiranega digitalnega formata.
Lahko naredimo v sledečih formatih iz visoke definicije za nadaljno uporabo na vaših
videoplatformah:
 AVI
 Quick Time
 DPX
 In to vse v nekompresirani obliki, z globino od 8 in 10bit

Encoding v formatu AVC za realizacijo interaktivnih menujev na suportih Blu
Ray Disc in Authoring.
Izdelamo vam lahko kompleten projekt in authoring za DVD in BLU‐RAY od čisto enostavne reprodukcije
do kompleksnih interaktivnih menujev in navigacije.
Smo ze 10 let prisotni na podrocju authoringa za navecje distributerske hise v Italiji, kot Medusa, Dolmen,
CGori in ostale z v povprecju 120 izdelanimi filmi letno.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo odgovorili…

Lep pozdrav,
Amigra

Mitja Ambroželj s.p
Orehovlje 1j
5291 Miren
www.amigra.com

