Zvukové Studio

- Vážení zákazníci

Firma CD SOUND si Vám dovoluje nabídnout speciální služby v oblasti zpracování
záznamu zvuku a počítačových dat na kompaktní disky.Tyto nosiče jsou vzhledem ke
svému rozšíření,velké kapacitě a vysoké bezpečnosti uložených dat ideálním médiem pro
archivaci,distribuci nebo přímé použití.Pokud máte zvukový znáznam či data již
zpracované,přeneseme je z Vašeho nosiče CD v nezměněné podobě.V případě Vašeho
zájmu můžeme jak se zvukem,tak s daty provést zpracování dle Vašich
požadavků.Veškeré zvukové úpravy jsou prováděny na pevném disku v digitalní
formě.Pro výrobu použáváme vysoce kvalitní média použitelné ve vašem přehrávači a
mechanikám CD-ROM.

Příklady použití:

CD AUDIO

-

Podklad pro sériovou výrobu CD
Demosnímky pro hudební skupiny
Pro rozhlas,hudební agentury
Výroba CD z vlastních nahrávek

CD ROM
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- Zálohování a archivace textů,databází,obrázků,programů atd.
- Předávání velkých objemů dat
- Přenesení vlastních aplikací na CD

Ke zpracování Vašich nahrávek používáme následující vybavení:
- Pracovní stanice Sadie
- Fyzické vstupy 2IN,fyzické výstupy 4OUT(S-PDIF nebo AES/EBU),neomezený počet
vnitřních stop,možnost synchrozinace přes SMPTE,MIDI,video.
- Rozlišení:16-24 bitů( Vnitřní zpracování probíhá při rozlišení 32 bitů),vzorkovací
frekvence:32,44,1,48,88,2,96 kHz,(umožňuje zpracovávat záznamy v kvalitě DVD).
- R-DAT Tascam DA-60 ( možnost synchronního přehrávání/záznamu
prostřednictvím pravého SMPTE časovéko kódu)
- CD-rekordér PLEXTOR 820/PX-W1 24TS i/T3/
- Exabyte:ELIANT820
- IO-Mega JAZ drive ( kapacita 1GB )

Akceptujeme tyto vstupní nosiče:R-DAT,CD,CD-R,Mini disc,JAZ,SCSI HD,DVD,MC,vinyl. (
ostatní nosiče po konzultaci )

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ NOSIČU CD-R
- Nikdy nevystavujte CD-R nosič přímému slunečnímu záření nebo horkému a
vlhkému prostředí.
- Nikdy se nedotýkejte povrchu.CD uchopte vždy za okraje a středový otvor.
- Pokud je povrch CD znečištěn,používejte k otření čistou,měkkou látku.Z tekutých
prostředků je možno použít ethyl alkohol nebo komerčně vyráběné čistící prostředky
určené pro CD.Nikdy nepoužívejte rozpouštědla !!!!
- Popisovat CD lze pouze na straneě potisku tužkami s měkkým plsteným koncem.

Dodací lhůty:dle dohody
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Platební podmínky:platba v hotovosti při odběru zakázky

Slevy pro stálé zákazníky
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