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Behöver du föra over bilder från VF-50 disketter till digitala filer? 
 
Du får bilderna både i sin naturliga och i en uppskalad upplösning. 
 
Jag sparar alltid resultaten i ett icke-destruktivt (RAW) format, men du får också kopior i standard .jpg och 
.png format. 
 
Eftersom det normalt handlar om disketter från 90-talet, (runt 20 år gamla), så skall du vara medveten om 
att det kan vara tekniska fel på en del disketter eller i vissa bilder beroende på avmagnetisering och andra 
fel. 
 
Jag kan inte garantera att jag kan återskapa alla bilderna, men jag gör alltid mitt bästa och använder 
professionell utrustning för att förbättra signalerna och få den bästa möjliga videobild. 
 
Du bör också känna till att upplösningen på den tidens CCD:er var som bäst (proffs) runt 400 kPixels, men 
vanligast (konsument) upplösning är 200 kPixels (320x240 - 640x480 bildpunkter). 
 
Min utrustning skannar varje videobild i full Hi-band PAL, NTSC, SECAM eller Digital CCIR 601 upplösning; 
768 x 576 (overscan) med 720 samples per linje, vid 13.5 MHz sampling (med digital blanking) eller 702 
samples per linje, analog blanking. 
 
 
Prislista 

Baserat på antal individuella bilder 

1 - 50 bilder 5 kr per bild 
51 - 199 bilder 4 kr per bild 
200-999 bilder 2 kr per bild 

 

Du betalar endast för de bilder som överförs / kopieras korrekt. 

Efter att bilderna överförts så kommer du att få möjlighet att ladda hem bilderna via Dropbox eller en 
inloggning till min hemsida där du kan se dina bilder direkt. Inloggningsnamn och lösenord skickas till den 
e-post adress som du skickar med disketten. 

Om du vill ha dina disketter tillbaka och/eller har bilderna på ett USB-minne så får du betala porto för 
returen. Priset varierar från land till land, men inom Sverige så brukar det fungera bra med brevpaket för 75 
kronor. Jag kan inte ge några garantier för postens hantering. Du kan ange returadressen tillsammans med 
dina disketter eller via din inloggning.  

Jag hanterar alla disketter och dess innehåll säkert och med högsta sekretess. 

 
 ADRESSEN DU SKICKAR DISKETTER TILL: OBS! 

 GARPENHOLM PRODUKTION GLÖM INTE ATT BIFOGA DIN 
 Östra storgatan 25, lgh 0901 E-POST ADRESS TILLSAMMANS 
 331 76  RYDAHOLM MED DINA DISKETTER! 
 


