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Profesjonalne skanowanie zdjęć, slajdów i negatywów
http://www.skanstudio.pl

Oglądaj swoje zdjęcia i slajdy na ekranie TV. Profesjonalne skanowanie w rozdzielczości HD+ Skanujemy
wszystkie nośniki : - slajdy, - negatywy z zamianą na pozytyw, - zdjęcia czarno białe i kolorowe o wymiarach
: 9 cm x 13 cm ( 3` x 5` ) i 10 cm x 15 cm ( 4` x 6` ). Maksymalny rozmiar skanowanych zdjęć, to format A4.
Koszt dla ponad wymiarowych zdjęć wynosi 5 zł/szt. Przed skanowaniem klisze poddawane są
specjalistycznemu oczyszczaniu w wannie ultradzwiękowej. Nanoszony jest środek antyelektrostatyczny. Za
pomocą dedykowanego do skanera oprogramowania dokonywane jest ostateczne czyszczenie i obróbka
materiału, wraz z retuszem obejmującym korektę koloru, kadrowanie oraz usunięcie efektu czerwonych oczu.
Twoje zdjęcia zalegają w kartonie gdzieś w piwnicy. Nigdy nie ma czasu aby je wyciągnąć i pooglądać.
Niszczy je upływ czasu. Wyślij je do nas. Skanujemy całe albumy Teraz z łatwością można udostępnić swoje
zbiory innym członkom rodziny, przyjaciołom. Zeskanowany materiał zapisywany jest na 2 płyty CD/DVD. 1
- w postaci plików w formacie jpg. 2 - gotowy film do oglądania na TV - odtwarzacz DVD. Powyżej 1000 szt.
płyty wraz z nadrukiem wliczone w cenę. Mniejsza ilość koszt 70 zł za komplet. Prosimy o nadanie własnych
tytułów dla poszczególnych części kolekcji. Wykonujemy profesjonalne nadruki na płytach, dowolnie
wybranych zdjęć. Aktualne ceny oraz promocje na stronie www.skanstudio.pl.
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