C-kasetit (äänentallennuskasetit) ovat lähestymässä elämänkaarensa loppua.
Toki C-kasetteja käytetään vielä, esim. autojen soittimessa.
Mutta VHS:n (videotallennuskasetti) taru on kyllä loppu.
VHS-laitteitakaan ei enää tahdo löytyä kauppiaiden hyllyiltä.
Ääni- ja videotallenteiden kopioiminen tietokoneelle ja sitä kautta CD-lle ja MP-soittimelle
on nykylään helppoa (kun on tarvittavat laitteet ja ohjelmat).
Mutta ”aah” niin aikaa vievää ja turhauttavaa.
Sillä kopioitaessa nauhalta, pitää koko tallenne toistaa siinä muodossa kuin se on,
siis 60 minuutin musakasetin tallennus kestää 60 minuuttia, 10kpl = 10 tuntia.
Tämän lisäksi kopio pitää nimetä, (kenties editoida), luokitella, polttaa CD-lle ym.
Siksi tarjoudumme suorittamaan nämä ”ikävät” tehtävät puolestasi.

C-kasetti (äänitallennus)
Perustoimituksessa C-kasetit kopioidaan DVD-levylle jolle mahtuu n.20kpl/ 60min kasettia.
Tämän jälkeen jokainen kasetti löytyy DVD-ltä nimettynä joko kasetin etiketin, tai tilaajan
toivomusten mukaan.
DVD- / CD-levyn etiketin teko EI sisälly hintaan. Teemme etikettejä sopimuksen mukaan
HUOM! Erillisiä kappaleita samalla kasetilla ei lajitella eikä nimetä erikseen koska se
vaatii editointia. Suoritamme editointia sopimuksen mukaan

Kuvassa esimerkki
C-kaseteista tallennettuna PC-lle.
Tallenteet eivät ole ”pakattuja”.
Täältä ne poltetaan DVD-lle
alkuperäisessä muodossaan.
Kuvasta kohdassa Koko, huomataan
suuri vaihtelevuus joka johtuu
tallenteen pituudesta.
Kopioitaessa DVD-lle käytetään
kohinanpoisto-suodatinta ja
stereolaajennusta joten äänenlaatu
on jopa parempi kuin alkuperäinen
äänite

Voit myös tilata niin että jokainen C-kasetti on omalla yksittäisellä CD-levyllään.
Yhdelle CD-levylle mahtuu n.60 minuuttia tallennetta ”pakkaamattomassa” muodossa.
Hinnat:

Kpl.
 20
21 - 40
41 - 60
60 

Kpl.
10 – 20
21- 40
41 – 60
61 

à
5,50
4,50
4,20
**

n. 20kpl C-kasettia/ DVD
(Aloitus= 20,-) Summa sis. aloitus
 140,114,50  200,192,20  272,***

á
6,00
5,80
5,40
**

Yksi C-kasetti/ CD-levy
(Aloitus= 20,-) Summa sis. aloitus
80,00  140,141,80  252,241,40  344,****

Kpl.
DVD
1
2
3
**

Sopimuksen mukaan

Kpl.
CD
10 – 20
21 – 40
41 – 60
**
Sopimuksen mukaan

VHS-kasetti (videotallennus)
Perustoimituksessa VHS-kasetti kopioidaan DVD-levylle jolle mahtuu n.120min videota.
DVD-levyn etiketin teko EI sisälly hintaan. Teemme etikettejä sopimuksen mukaan.
DVD-tallennusmuotona käytetään AVI- formaattia
Kpl.
1 – 10
11 – 20
21 – 30
30 

à
Summa sis. Aloitus = 40,- Kpl. DVD
8,50
48,50  125,00
*
8,00
128,00  200,00
*
7,00
187,00  250,00
*
**
***
**
Sopimuksen mukaan

