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Husker du lyden af 8mm filmen der snurrede lystigt på fremviseren? I dette øjeblik gør du! 
I en fortravlet verden, hvor alt bimler og bamler, er det vigtigt at stoppe op, mærke nostalgien, 
mindes og bevare fortiden - for fremtidens skyld!

Scanning pr. minut 10,00 kr.
Spolestart pr. spole 10,00 kr.
Splejsning pr. stk. 30,00 kr.

Hvis der er lyd på filmen, vil denne ikke bliver overført.

Smalfilm (Normal8 & Super8)

Vi har et bredt udvalg af medier du kan få dine bedste minder leveret på

USB 16 gb pr. stk. 100,00 kr.
USB 32 gb pr. stk. 150,00 kr.
USB 64 gb pr. stk. 250,00 kr.
USB 128 gb pr. stk. 400,00 kr.
Harddisk Spørg efter dagspris
DVD pr. stk. 50,00 kr.
Online (Adgang købes for 30 dage ad gangen) pr. måned 75,00 kr.

medier

Billeder af bedsteforældres barndom er altid sjove at gemme – også for de kommende gener-
ationer. Desværre forfalder billederne over tid, så det er bestemt værd at overveje at få dem 
digitaliseret før det er for sent.

Pris ved mindst  1 stk.  25 stk 50 stk.
A5 (15x21 cm) pr. stk. 5,00 kr. 4,50 kr. 4,00 kr.
A4 (21x30 cm) pr. stk. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,00 kr.
Over A4 pr. stk. 15,00 kr. 12,50 kr. 10,00 kr.

Restaurering og retouchering tilbydes på timebasis.

Affotografering af papirbilleder
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Har du eller dine forældre/bedsteforældre fotograferet på lysbilleder/dia? Husker du hvor meget 
der skulle stilles op for at de kunne ses? Har du selv, eller arvet nogle som du gerne vil gense, 
men ikke har udstyret til det? Frygt ikke, den klare vi!

Standart Super Pro
1-49 stk. pr. stk. 4,00 kr. 6,00 kr. 8,00 kr.
50-99 stk. pr. stk. 3,50 kr. 5,50 kr. 7,50 kr.
100-199 stk. pr. stk. 3,00 kr. 5,00 kr. 7,00 kr.
200-999 stk. pr. stk. 2,00 kr. 4,00 kr. 6,00 kr.
1000-? stk. pr. stk. 1,75 kr. 3,75 kr. 5,75 kr.

Alle lysbilleder/dias/negativer skal være rengjorte. Den hvide side anses for at være betragt-
nings siden.

Standart: ca 7megapixel (3412x2250)
Super: ca 30megapixel (6842x4501)
Pro: ca 70megapixel (10263x6751)

Lysbilleder/dia - negativer

Mange har videobånd til at ligge, med optagelser fra da børnene var små. Disse bånd kan være 
om stendige at se via TV med videokameraet – hvis det da findes mere.
Ved at få dem overspillet til enten DVD, USB stik eller harddisk, kan de nemt nydes og deles 
med familien igen.

DV bånd pr. bånd 100,00 kr.
Digital8 bånd pr. bånd 100,00 kr.
Hi8 bånd pr. bånd 100,00 kr.
Video8 bånd pr. bånd 100,00 kr.
VHS-C bånd pr. bånd 100,00 kr.
VHS bånd pr. bånd 100,00 kr.
DVD (8cm og 12cm) pr. dvd 75,00 kr.
Opdeling af bånd pr. deling 25,00 kr.

Hvis der vælges overførsel til DVD, bliver der lagt et bånd pr. DVD. Ved overspilning til harddisk 
eller USB stik, kan der ligge flere bånd på den samme. Materiale med copyright afvises.

video
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Se mere på hbnielsen.dk

HBNielsen Photography
Gudenåparken 57
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CVR: 38286552
Leveringspris er 50,00 kr. og sendes med GLS til nærmeste pakkeshop. Ønskes levering til 
døren, bliver der tillagt 20,00 kr. ordren. Det er også muligt at aftale aflevering/afhentning i Ul-
strup.

Matriale med copyrigt/ophavsret afvises. Mindste fakturering er 200,00 kr pr. ordre.
Denne prisliste erstatter tidligere. Hold dig opdateret med de bedste priser på hbnielsen.dk

Der er mulighed for at få lavet gavekort, så det kan gives som gave til en du syntes skal bevare 
fortiden for fremtiden.

info


