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Olemme siirtyneet tarjoamaan 1.3.2011 alkaen sähköistä kopiota nauhoistanne, USB-
tikulle tai kovalevylle tallennettuna.  
 
1.10.2014 olemme ottaneet pilvipalvelun käyttöön. Pilvipalvelun kautta voimme 
toimittaa valmiit tuotteet verkon välityksellä asiakkaillemme. 
 
 
Teemme edelleen myös DVD/M-Disc kopion nauhoistanne. Muistathan myös tilata 
varmuuskopiot. 
 
Digitoimme yksityishenkilöiden kuluttajaformaattinauhoja PAL ja NTSC (mm. VHS, VHS-S, 
Video8, Hi8, Digital8, Betamax ja miniDV jne.). Yritykset katso: Yritykset ja yhteisöt 
 

- HINTA 37,00 €/90min, koneellinen ja/tai manuaalinen kuvanparannus 
o hinta sisältää kaikki tarvittavat normaalit editointityöt  
o lopputuote toimitetaan tilaajalle esim. USB-tikulla tai pilvipalvelun kautta 
o valmis tuote voi olla lähes mikä vaan formaatti, esim. MPEG-4 
o vaativat korjaukset lisätyönä 59,00 €/tunti 

 
Perinteinen DVD 

- Amaray -kotelo ja Taiyo Yuden erikoislevy (vedenkestävä ja UV – suojattu), 
lisähinta 9,60 €. Sisältää DVD- kotelon kuvituksen ja levyn pinnan väritulostuksen.  

 
M-Disc: 

- Tuetut koot DVD-R 4.7GB – Blu-ray 100GB. Hinnat 7,00 € - 26,00 € kappale.  
Kysy lisää! 
 

Muut nauhaformaatit 
- U-matic, Low, High Band ja SP 

• 73,04€/nauha 
- Betamax PAL / NTSC 

• 49,95 €/nauha 
- Digital Betacam, Betacam, BetacamSP, HDCAM 

• 129,89 € kappale /Digital Betacam 
• 49,95 € kappale/Betacam ja BetacamSP (pieni kasetti) 
• 118,32 € kappale/Betacam ja BetacamSP (iso kasetti) 
• 73,04 €/Nauha HDCAM 

 
- EIAJ-1 ½ - tuuman nauhat  

• 99,57 €/nauha 
 

Muut työt 
- 55,00 €/työtunti 

 
Pikatoimituslisä 

- 30,00 € 
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MiniDisc ja DAT-suorasiirrot tietokoneelle  

- siirtohinta 19,90 €/levy tai nauha 
 
Sanelukasettien digitointipalvelu 

- siirtohinta 18,90 €/nauha 
 

 C-kasettien digitointipalvelu 
- siirtohinta 19,90 €/nauha 

 
MiniDV nauhojen siirto 

- siirtohinta 15,00 €/nauha 
 
HDV nauhojen siirto. Tuetut valmistajat: JVC ja SONY 

- siirtohinta 25,00e/nauha 
 
Avokelanauhojen digitointipalvelu 

- siirtohinta 0,60 € - 1,60 €/minuutti 
- äänitteen jälkimuokkaus 4,00 €/minuutti 
- lämpökäsittely 12,00 €/nauha 

 
Minimiveloitus 

- minimiveloitus, jos lasku jää alle 20,00 € 
 
Käytämme vain Taiyo Yuden, valmistamaa maailman parasta optista DVD- mediaa, korkean 
laadun takaamiseksi. 

Jos tilaajan toimittama alkuperäisaineisto syystä tai toisesta joudutaan ennen digitointia 
tarkastamaan, veloitamme siitä tarkastusmaksun 3,00 €/tallenne. 

 
Nauhojen kuljetuspalvelu; nouto ja palautus 
– Espoon ja Kauniaisten alueella 21,00 € 
– Helsingin ja Vantaan alueelle 29,00 € 
– muille alueille todellisten kilometrien mukaan 0,68 €/km, mitattuna toimipisteestämme 
 
 
 
Yritykset ja yhteisöt 

- hinta määräytyy nauhaformaatin ja vaaditun tason mukaan 
 
 
Pidätämme oikeudet kaikkiin hintamuutoksiin. 

 

http://www.taiyo-yuden.com/

