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SÅDAN GØR DU

DIAS I GLASRAMMER:
• For at opnå det bedste resultat anbefaler

vi, at dias monteres i rammer uden glas. 
• Mindre ridser og støvpartikler er uden

betydning, da disse fjernes under
scanningen.

• Sæt et fortløbende nummer på alle dias
på den side, hvor du ser billedet retvendt
(filmens blanke side). Sæt dias i kassetter
i den orden de skal scannes.

NEGATIVFILM:
Læg dine negativer i lommer og sæt et kryds
ud for negativer, der skal scannes. Læg
negativerne i den orden, de skal scannes.

BESTILLINGSSEDDEL:
Udfyld en seddel med navn, adresse, telefon,
e-mail adresse og antal dias eller negativer. 

Dias og negativer pakkes i plastikposer
sammen med sedlen.

Bestillingsseddel kan også hentes på vores
hjemmeside www.dias2dvd.dk.

PROFESSIONEL SCANNING AF HØJESTE
KVALITET

Vi scanner helt op til 4000 dpi = 21
megapixels pr. billede og op til 3 x 16 bit
farvedybde.
Billedfilerne leveres i TIFF, JPEG eller andre
formater efter dit ønske.

Kvaliteten af vore scanninger overgår
billederne fra de fleste digitale kameraer og er
langt bedre end billige scanninger, der ofte
leveres sammen med fremkaldelse af film.

INDLEVERING AF DIAS OG NEGATIVER

Dine gamle billeder er uerstattelige. Derfor
har vi aftale med forskellige indleverings-
steder, hvor vi selv henter dine billeder. 

Når vi har modtaget og gennemgået dine
billeder, vil du blive kontaktet og få oplyst
leveringstid, samlet pris og hvordan du skal
betale, inden vi går i gang med arbejdet. 

Ring 4345 3991 og hør om nærmeste
indleveringssted.

dias2dvd

Ejbydalsvej 27
DK-2600 Glostrup

Tel. 4345 3991
info@dias2dvd.dk

Se dine gamle lysbilleder som
diasshow på computer eller TV
Kunne du tænke dig at få dine dias eller

negativer på en CD-ROM så du kan se dine
billeder på dit TV eller din computer? Er det
en gaveidé til dine børn eller børnebørn? 

35 mm dias og negativer scannes
professionelt og overføres til CD-ROM.

 Vi scanner op til 21 megapixels pr. billede og
op til 3 x 16 bit farvedybde.
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DINE 35 MM DIAS OG NEGATIVER SCANNES
PROFESSIONELT OG OVERFØRES TIL CD-ROM
 
Herefter kan du behandle dine billeder digitalt
og se dem som slideshow på computer eller
TV med de fleste DVD afspillere. Du kan også
bruge dine scannede billeder til e-mail,
hjemmeside, nye papirbilleder o.s.v.

DINE BILLEDER FÅR NYT LIV

Et lysbillede, der er 30 år gammelt, kan nemt
være falmet i farverne. Vore professionelle
programmer retter op på farverne og fjerner
samtidig de fleste ridser og støvpletter.

      
Før scanning                Efter scanning

LAV ET DIASSHOW

Som ekstraydelse kan vi tilbyde at sætte dine
scannede billeder op i et diasshow, der starter
automatisk på dit TV, når du sætter CD-en i
din DVD afspiller.

Du kan også selv lave et diasshow. Det er
både nemt og sjovt. Til formålet findes flere
gode programmer.

FÅ DINE DIAS PÅ ÆGTE FOTOPAPIR

Mange printere udskriver fine farvebilleder.
Men pas på !!! - Ofte holder farverne ikke
særlig længe. Få i stedet dine billeder på
ægte fotopapir. Det kan vi tilbyde til rimelige
priser.

PRISER

Standard scanning af dias i rammer,
pr. stk. 5 kr.
Professionel scanning af dias og
negativer med individuel kontrol 
og farvekorrektion, pr. stk. 10 kr.
CD-ROM 50 kr.
DVD 150 kr.
Startgebyr ved ordre under 500 kr. 50 kr.

Priserne forudsætter, at dias er monteret i
rammer med eller uden glas og at negativer
leveres i strimler med minimum 4 negativer.

Alle scanninger udføres med specialprogram,
der fjerner de fleste ridser og støvpletter.

Vi renser dine dias mod et tillæg og giver altid
fast pris, inden vi begynder på arbejdet. 

Alle priser er inkl. moms og ekskl.
forsendelse. Vi tager forbehold for trykfejl og
prisændringer.

FORLÆNG DINE BILLEDERS LEVETID

Intet holder evigt. Det gælder også dine
gamle lysbilleder og negativer.

Scanning til CD-ROM er med til at forlænge
dine billeders levetid. Vi anbefaler dog
kraftigt, at du forsat opbevarer dine originale
dias og negativer på et tørt, køligt og sikkert
sted.

En CD-ROM holder heller ikke evigt. Vi
anvender kvalitetsprodukter og den nyeste
teknik for at opnå en CD-ROM med lang
holdbarhed.

For en merpris tilbyder vi at opbevare en
sikkerhedskopi af dine billeder i 10 år.

GARANTI

Vi garanterer for kvaliteten af den færdige
CD-ROM. Hvis en leveret CD-ROM ikke kan
læses på din computer, skal reklamation
meddeles til os senest en måned fra
leveringsdagen.

Vi behandler dine billeder fortroligt og med
største omhu. Hvis der sker et uheld, som
skyldes vores fejl, kan erstatning højest
udgøre udgifterne til nyt filmmateriale af
samme kvalitet, som det beskadigede.


