Preços

Horário >> Segunda a Sexta das 10h às 18h

16mm
Super16
9,5mm
(Pathé)

Digitalizamos profissionalmente os seus originais em filme com os Scanners MWA Nova
flashtransfer16 e flashtransfer vario 2K+. Processamos todos os formatos de 16mm a preto
e branco e cor, reversíveis ou negativos, incluindo
filmes com pista sonora magnética. Cada filme é
cuidadosamente preparado e limpo, sendo cada
cena corrigida manualmente em termos de exposição e cor, para resultados óptimos. Quer deseje
visionar os seus filmes terminados em DVD vídeo
ou Disco Blu Ray, ou necessite da informação em
disco rígido para pós-produção e montagem, temos a solução adequada para si.
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R. Joaquim Fernandes 6 , 2650-065 Loures
Tel: 218404677 Fax: 218489801 email: info@cinesonics.pt

www.cinesonics.pt

Sem
IVA

c/ 23%
IVA

Ofertas de testes:
(Só para primeiros clientes, para uma bobine com tudo incluído;
preparação, limpeza, digitalização em suporte de armazenagem
em disco rígido ou vídeo DVD)

Teste SD (S): 30 m (5 min em SD)

33,60 €

41,33 €

Teste SD (L): 120 m (15 min em SD)

54,62 €

67,18 €

Teste HD (S): 30 m (até 5 min em HD) 54,62 €

67,18 €

Teste HD (L): 120 m (15 min em HD) 109,24 € 134,37 €

Preços preparação:
(As bobines pequenas serão montadas em bobine grande)

Montagem e preparação

5,90 €

7,26 €

Limpeza líquida 		

8,40 €

10,33 €

(opcional)

Preços por minuto:
(Os preços por 100 minutos ou mais são válidos a partir do 1º min.)

3,19 €

3,92 €

2,69 €

3,31 €

SD PAL – não comprimido/negativo 3,78 €

4,65 €

SD PAL – DV/DV Cam
720x576

> 100 min

720x576

HD 720/1080 – Apple ProRes(HQ)
MJPEG, MPEG-2/-4		
13,45 €

16,54 €

10,80 €

13,28 €

1280x720p50 ou 1920x1080p25

> 100 min

HD 720/1080/2,3K – n. comprimido/negativo
als AVI/Quicktime/DPX/TIFF
16,72 € 20,57 €
1280x720 ou 1920x1080p ou 2336x1752

Transcrições:
para Disco Rígido, DVD de dados,
miniDV, DV Cam		
desde 5,00 €

6,15 €

Vídeo DVD com menus (SD)

desde 12,60

€

15,50 €

Blu-Ray com menus (HD)

desde 25,20

€

31,00 €

notas: para outros formatos, por favor peça cotação
aos preços acresce transporte e retorno p. Screenshot (Berlim)

