
Jakékoliv Vaše archivní video nahrávky (dovolená, děti, rodina, firma atd.) Vám převedeme 
na kompatibilní DVD disk, přehratelný na Vašem domácím DVD přehrávači, nebo DVD 
mechanice ve Vašem domácím PC.

Na DVD můžou být interaktivní menu s hudebním podtextem, vč. kapitol s přímým 
přístupem do Vašeho videa. DVD může obsahovat i slideshow Vašich fotografií. Ikony 
jednotlivých  kapitol můžou být tvořeny i jako pohyblivé náhledy, tak, jak to znáte z 
profesionálních DVD disků

Stačí, když nám dodáte Vaši video kazetu (podporujeme zatím DV mini, D8, Video 8, Hi 8, 
VHS, S-VHS, VHS-C, S-VHS-C), s popisem úseku (filmu), který chcete převést na DVD, a s 
případným uvedením požadovaných kapitol. Můžete si určit i výslednou kvalitu videa na 
DVD.

Pro mastering DVD disků používáme technologii DVD+R (DVD+RW) 4.7 GB, která je 
kompatibilní s většinou současných DVD přehrávačů (kompatibilitu Vám zdarma ověříme). 
Pro encoding do MPEG2 používáme profesionální MPEG2 encodéry, jejichž kvalita Vás 
překvapí. Výsledné MPEG2 video pro DVD disk je prosté jakýchkoliv artefaktů či 
pohybových zkreslení.

Na jeden DVD disk se vejde od cca 1 hodiny nejkvalitnějšího videa v kvalitě známé z profi 
DVD disků, až po 2 hodiny video kvality S-VHS. Lze získat i vyšší kapacitu, ovšem za cenu 
kvality nižší, srovnatelné např. s VHS. Digitalizací se výsledné video z analogového původu 
i překvapivě vylepší.

DVD disk od nás obdržíte adjustován do originálního plastového obalu, určeného pro DVD 

disky, volitelně může být i vybaven barevným přebalem a etiketou na DVD.
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I Vaše domácí video na DVD!

Máte strach o své staré archivní video nahrávky, na kterých Vám 
rostou Vaše děti, nebo na kterých jste na místech, na která se možná 
již nikdy nepodíváte ?

Chybí Vám komfort při promítání Vašeho domácího videa?

Jste majitelé digitální kamery, a nevíte jak zachovat kvalitu její 
nahrávky ?

Chcete více využít svého domácího DVD přehrávače ?


