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Videoband naar DVD of Blu-ray 
 

 

� Pinnacle 
Dazzle DVD Recorder    € 59.95 

Dazzle Video Creator HD Studio 14   € 79.95 

Dazzle Video Creator Platinum HD Studio 15 € 99.95 

Opname: DVD-bestand 

Film op DVD, geen Blu-ray 

 

 Moviebox    vanaf  € 84.00 

 http://www.pinnaclesys.com/  

Opname: Avi of Mpeg 

Film op DVD en Blu-ray 

 

 

� Video2PC Cyberlink PowerDirector 10  € 35.00   (Windows/Mac) 

http://www.ionaudio.com/products/details/video-2-pc  

 Upgrade naar PowerDirector 10   € 63.98 

Opname: Avi of Mpeg 

Film op DVD, geen Blu-ray 

 

 

� Magix  
Red uw video’s versie 4    € 60.00 

Rescue Your Videotapes (Mac)   € 70.00 

 http://www.magix.com/nl/  

Opname: Mpg  

Film op DVD en Blu-ray 

 

 

 

Tips: 
� S-video-aansluiting is beeld zonder geluid 

� In het programma instellen of de composiet- of S-video-ingang wordt gebruikt 

� Bij video-programma’s is de driver van het beeldscherm belangrijk, bij problemen: updaten 

� Kijk of er updates voor het programma zijn 

� De DVD-kwaliteit is afhankelijk van de kwaliteit van de band en de videorecorder 
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Video2PC 
 

 

Installatie Win 7 probleemloos 

Installatie Win Vista werkte niet goed, 

herinstallatie met aangesloten apparaat: ok. 

 

PowerDirector 8 is een beperkte en oudere versie, 

er is voor € 63.98 een update beschikbaar naar 

versie 10. 

 

 

 

 

Op een andere Vista computer kreeg ik het pas 

werkend na het installeren van onderstaande 

update. 

 

http://www.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_en_US.html  

 

Update voor Windows 8: http://www.ionaudio.com/support/downloads/video-2-pc-mkii 

 

Voor u gaat vastleggen klik op Instellingen 

en controleer of de juiste ingang 

is ingesteld. 

 

 

 

 

 

Klik ook op Profiel. Hier kunt u kiezen uit 

MPEG-2 en Avi. 

Avi is een ongecomprimeerd bestand.  

Ook is in dit scherm keuze uit verschillende 

kwaliteiten. 

 

 

 

 

 



  http://www.bijhans.info  

 

Pinnacle 
 

 

De Dazzle DVC170 werkt niet met Windows 7 64 bits 

Hier kunt u de juiste driver vinden 

http://cdn.pinnaclesys.com/SupportFiles/Hardware_Installer/readmeHW10.htm  

 

 

Bij de Dazzle krijgt u: 

� Instant DVD Recorder 

Hiermee kunt de video van band rechtstreeks op DVD zetten. 

Dit werkt niet erg handig. 

 

� Pinnacle Studio 

Dit programma is een beperkte versie, maar goed bruikbaar. 

Hiermee kunt u de videoband eerst opslaan op de computer, eventueel wat aanpassen en daarna 

op DVD zetten. 

 

 Afhankelijk van de versie krijgt u DVD Recorder of beide programma’s. 

 

Bij de Moviebox krijgt u de volledige versie van Pinnacle Studio. 

Dit is een zeer uitgebreid programma voor videobewerken. 
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Magix Red uw Video’s 
 

 

 

Dit pakket is inclusief 

scartkabel (niet afgebeeld). 

De eerste keer dat u het 

programma gebruikt moet u de 

MPEG-2-Encoder activeren. 

Dat gaat eenvoudig als de 

computer met internet is 

verbonden. 

 

 

Als u het programma start 

wordt eerst gevraagd of u een 

nieuw project wilt of met een 

vorig project verder wilt gaan. 

Daarna kunt u kiezen of video 

wilt importeren of bestanden gebruiken die op de computer staan. 

Nu kiest u de gebruikte video-aansluiting. 

In het volgende scherm kunt u de kwaliteit instellen en daarna met de knop onder het voorbeeldscherm 

de opname starten en stoppen. Als dat klaar is klikt u de knop Videobewerking starten. 

 

Hier kunt u de 

video bekijken 

en met de schaar 

kunt delen 

verwijderen. 

U kunt de 

Helderheid, 

Contrast etc 

aanpassen. 

 

Verder kunt u 

Titels Muziek 

en foto’s 

toevoegen. 

De volgende 

stap is Film 

voltooien. 

 

U kiest dan: 

� Video-disk branden  DVD of Blu-ray disk maken 

� Op de computer opslaan DVD-bestand opslaan om later disk te maken 

� Op internet zetten  Bestand maken, geschikt voor internet publicatie 

� Op internet zetten (Magix) Bestand maken, geschikt voor Magix online 
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Hier kiest u 

tussen DVD en 

Blu-ray disk. 

Maakt u een 

disk met 

meerdere 

filmpjes, dan 

kunt u een 

keuze- menu 

maken.  

 

 

 

 

 

 

Als de knop 

Branden klikt, 

wordt gevraagd 

het project een 

naam te geven 

en gaat u naar 

het laatste 

scherm. 

 

 

 

 

 

Hier kunt u eventueel kiezen 

welke brander gebruikt 

moet worden. 

 

 

De benodigde tijd om de disk te 

branden is afhankelijk van de 

lengte van de film en de snelheid 

van brander en disk. 

 

 

 


