
Videomontage voor iedereen:
De Casablanca Avio DVD.

Het multi-functionele videomontagewerktuig: van effecten, titels en presentaties tot DVD-productie... 
...kinderspel met de Casablanca Avio DVD!
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Wat tot nu enkel de beste video-editors kon-
den, kan u nu ook! De Casablanca Avio DVD is 
een non-lineair digitaal videomontagesysteem 
dat alles in zich heeft voor het realiseren van 
hoogwaardige video- en geluidsmontages.
De DVD-brander maakt het mogelijk aldus 
afgewerkte projecten naar een DVD-R/RW 
schijfje te branden, die afspeelbaar zijn op 
vrijwel alle in de handel zijnde DVD-spelers 
voor de huiskamer.

De Casablanca Avio DVD combineert diverse 
innovatieve technologieën, zoals geavanceerde 
hardware en doordachte software. Dit maakt 
de Avio DVD een zeer functioneel apparaat. 
De flexibele Smart Edit software en de veel-
zijdigheid van de Casablanca Avio DVD bevor-
deren de productiviteit, terwijl een minimum aan 
benodigde randapparatuur de kosten drukt.

Het oog wil ook wat: de stijlvolle metalen behuiz-
ing is een stap vooruit in vergelijk tot de klassieke 
Avio-modellen.

Dankzij de Smart Edit systeemsoftware is
het werken met een Casablanca Avio DVD 
eenvoudig en supersnel. Dure en ingewik-
kelde apparatuur zoals mengpanelen en 
montagetafels zijn hier totaal overbodig: al 
hun functionaliteit is in de systeemsoftware 
geïntegreerd. Een TV of videomonitor en een 
recorder zijn de enige apparaten die u nodig 
heeft om meteen aan de slag te kunnen gaan. 
Voor een trillingsvrije weergave van de sys-
teemsoftware, kan optioneel een VGA-monitor 
worden aangesloten.

• Interne DVD-brander voor het
  produceren van DVD-Videoschijfjes.
• Monteren zonder kwaliteitsverlies dankzij
  de ingebouwde DV-module.
• Beeldnauwkeurig knippen van scènes.
• Real-Time verwerking van de meeste
  trucages als beeld- en geluidseffecten.
• Trillingsvrije weergave van de systeem-
  software via de VGA-uitgang.
• Gebruiksvriendelijke en zeer snel te
  begrijpen Smart Edit systeemsoftware.
• Het zeer snel digitaal inlezen van Audio-CD’s
  in perfecte geluidskwaliteit.
• Fluisterstille werking dankzij het
   Whisper Edit concept.

Casablanca Avio DVD:
Processor: Krachtige Intel CPU.
Data-opslag: Harde schijf met een capaciteit
  van 120 GB, Dual Layer DVD-writer
  voor opname van voltooide projecten.
Software: Op SmartMediakaart of op CD.
Graphics: Weergave op TV en via VGA
  voor dual-monitor mode.
Gewicht: +/- 9 Kg.
Afmetingen: 120x435x390 mm (HxBxD).

Videogedeelte:
Principe: Direct DV, dual-stream weergave,
  real-time effecten.
Opnametijd: +/- 7,5 uur in Direct DV-mode.
Ingangen: 1x Composite (Cinch/RCA),
  1x Y/C (Mini-DIN/Hosiden),
  1x SCART (Composite),
  1x IEEE P-1394 (DV/i-Link).
Uitgangen: 1x SCART (Composite en Y/C),
  1x SCART (RGB),
  1x IEEE P-1394 (DV/i-Link).

Audiogedeelte:
Principe: 3 stereosporen, max. 48 Khz.
Ingangen: 1x Line (Stereo Cinch/RCA),
  1x SCART (Stereo),
  1x IEEE-P1394 (DV/i-Link).
Uitgangen: 1x SCART (Stereo),
  1x IEEE-P1394 (DV/i-Link).

Alles in één,
één voor alles:

Casablanca Avio DVD.

Zet een videoproductie volledig
naar uw hand: van effecten tot

titels, ev. voltooid op DVD.
De technische specificaties

spreken voor zichzelf.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.


