Hi-Speed USB 2.0 DVD Creator
Met dit innovatieve apparaat van Belkin kunt u
beelden van analoge videobronnen kopi
ëren
naar uw computer en tot films bewerken.

Beschrijving:
Met dit innovatieve apparaat van Belkin kunt u beelden van analoge videobronnen kopi
ëren
naar uw computer en tot films bewerken. Hiervoor is krachtige Ulead-software meegeleverd
om films en dvd's samen te stellen, en om professionele soundtracks, titels, en
verbazingwekkende effecten toe te voegen. Is uw filmpje klaar, dan kunt u hem heel
gemakkelijk versturen via e-mail en internet, of opslaan op video-cd en dvd met behoud van
kwaliteit. Speel ze vervolgens af via uw dvd-speler of op een computer met software voor het
weergeven van dvd's.

Voordelen:
U kunt beelden op uw computer zetten die zijn opgenomen met een videocamera, webcam,
videorecorder of een andere analoge videobron
l

l

U kunt uw gemonteerde films laten zien op band, dvd of video -cd, of via e-mail en internet

l

U kunt uw eigen dvd's voor thuisbioscoop of computer maken

l

Biedt ondersteuning voor cd - en dvd-branders

l

Voldoet aan de normen voor Hi -Speed USB

l

Plug-and-Play-gemak

l

Geschikt voor apparaten met composiet - of S-Video-aansluiting

l

Geschikt voor NTSC, PAL en SECAM

l

30 beelden per seconde met een resolutie van maximaal 720x480

l

Scherpe, stilstaande beelden opnemen tot een resolutie van 640x480

l

Levenslange garantie

Wordt geleverd met Ulead ® VideoStudio ® 6.0 SE DVD-software voor eenvoudige
professionele filmbewerking en presentatie van het eindresultaat
l

In een handomdraai kunnen titels, soundtracks en verbazingwekkende effecten toegevoegd
worden
l

De verpakking bevat:
Hi-Speed USB DVD Creator
Installatie -cd
Audio-adapterkabel
Handleiding
l

Systeemvereisten:
1GHz Pentium® 4 of hieraan gelijkwaardig voor het samenstellen van DVD ’s
Een vrije Hi-Speed USB -poort
Windows ® 2000 of XP
128 MB RAM
500 MB vrije ruimte op de harde schijf
Cd-romstation
l

l

Geluidskaart, luidsprekers en microfoon voor het opnemen van geluid
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