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!
Smalfilm - Dubbel 8, Super 8, Single 8 

Smalfilmsformat           �   Dubbel 8    �   Super 8    �   Vet ej/annat	

Antal smårullar (15 m):	

Antal filmhjul:

 	

!
Film i H.264-format (för ekv visning på dator eller TV med USB-ingång) 

�  ��Film i H.264-format (mpeg4) på USB-minne (16 GB)	

Film i DV-format (för t ex egen redigering) 

�  ��Film i DV-format på extern hårddisk/USB-minne	

	 �  �AVI-filer (PC)      �  Quicktime-filer (Mac)	     

PREMIUM: kryssa i både DV-format och H.264-format	

!
Smalfilm på DVD 

�  �Enkel DVD med meny och kapitelindelning (max 90 min film/DVD) 	

�  �Personlig DVD med meny och kapitelindelning samt personligt fodral                  
	 (max 90 min film/DVD) 	    

Övrig info 

!
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Bilder/Negativ 
Ange antal bilder/negativ som du skickat:	

 �  Data-DVD med bilder i JPEG-format 	

 �  USB-minne 8 GB med bilder i JPEG-format 	

 �  Nerladdning av bilder i JPEG-format via länk (max 2 GB, kräver tillgång till 
internet och att du ange din e-mailaddress)	

Övrig info 

!
!
!
!
!
Video 
Ange antal band som du skickat och videoformat för dessa:	

Film i H.264-format (för ekv visning på dator eller TV med USB-ingång) 

 �  Film i H.264-format (mpeg4) på USB-minne (16 GB)	

Film i DV-format (för t ex egen redigering) 

 �  Film i DV-format på extern hårddisk/USB-minne	

	 �  �AVI-filer (PC)    �  Quicktime-filer (Mac)	     

PREMIUM: (endast miniDV): kryssa i både H.264-format och DV-format:  

!
Övrig info 
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