
Runnerfilmes
Guia de serviço

CONTATOS NO CINELAB LONDRES 
Queremos ter certeza de que sua experiência de trabalhar conosco seja agradável! Damos 
as boas-vindas a todos os cineastas, muitos clientes não filmavam antes, ou talvez não por 
algum tempo. Não hesite em perguntar se há algo que você precisa saber. Film Forever!
Contate-nos: enquiries@cinelab.london

Aarti Mahtani - Sales Manager Commercials 
aarti.mahtani@cinelab.london 
0044 7956 225646 

Joce Capper - Creative Director 
joce.capper@cinelab.london 
00 44 7770 890771

SUPPORTING ALL FILMMAKERS
www.cinelab.london  |  +44(0)1753 501500  |  enquiries@cinelab.london

UM GUIA PARA OS SERVIÇOS DE CURTO FORMULÁRIO DO 
CINELAB LONDON  Anúncios, conteúdo criativo e vídeos musicais

APOIANDO TODOS OS FABRICANTES
Cinelab London é o único Laboratório de Cinema e Digital Diários com serviço completo do Reino 
Unido. Líder do setor, fornecendo serviços de filme e digital, desde a pré-produção até produtos de 
um local. Os projetos são gerenciados por uma equipe, todos compartilhando a paixão pelo 
artesanato cinematográfico, proporcionando o melhor talento, expertise e atenção ao excelente 
atendimento ao cliente. Oferecendo a mais ampla gama de filmes integrados e serviços digitais, 
desde o processamento até o filme final e produtos digitais.
Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Runnerfilmes para levar serviços de cinema aos 
cineastas brasileiros. Esperamos que este guia seja útil para você começar. 
Por favor veja também www.cinelab.london 
Muitas felicidades da equipe da Cinelab Londres

Câmera / lente / Teste de estoque de filme / Serviços de imagem digital
Processamento de Filmes: Filmes S8, 16mm, S16mm, 35mm, S35mm e 65mm e 
Diários Digitais
Telecine / Digitalização de filme
Editar / Conformar / Sincronização de som
Graduação digital intermediária de cores
DI Grading Theatre
Varreduras finais / puxadas de VFX
Entregáveis de Masterização / Filme e Digital
Digital Master to Film
Impressões sem som de 35 mm / Mostrar impressões de 35 mm
Masterização ótica de som
Arquivo completo e restauração

SERVIÇOS PRESTADOS



Runnerfilmes Guia de serviço

SUPPORTING ALL FILMMAKERS
www.cinelab.london  |  +44(0)1753 501500  |  enquiries@cinelab.london

ANTES DO TIRO

Comprando ações de filmes cinematográficos - a Cinelab London não vende ações de 
filmes.

A Runnerfilmes é uma revendedora oficial de filmes de cinema e tem parceria com a 
Cinelab London para vender 'pacotes de serviços com desconto', incluindo filmes de 8 
mm, 16 mm e 35 mm e serviços da Cinelab (processamento, digitalização e entrega de 
arquivos).

Para todas as perguntas da Runnerfilmes sobre estoque ou para comprar um estoque 
com desconto, processar e digitalizar pacotes, entre em contato com Sthefano Duque em 
Runnerfilmes

Você pode decidir comprar apenas ações da Runnerfilmes e solicitar um orçamento 
separado para serviços de processamento e digitalização. Envie-nos um email com os 
detalhes do seu projeto para: enquiries@cinelab.london

ORÇAMENTO E O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE COM DESCONTO?

Cotações / Acordo de Custos e Programação. Queremos ter certeza de que filmar seja o 
mais fácil e agradável possível e que os clientes se sintam apoiados. Planejar com 
antecedência é fundamental, podemos fornecer custos e prazos para todos os projetos e 
aconselhar sobre qual fluxo de alho deve ser realizado para melhor se adequar à 
produção. Considerações orçamentárias para filmar

Que tipo de projeto (comercial? Videoclipe, etc) é a sua produção? Qual medidor de filme? 
35 mm, 16 mm ou Super 8 mm
Você está fotografando em cores ou em preto e branco?
Proporções de tiro ideais
Qual quantidade de filme requer processamento / digitalização?
Esses rolos são de 30 ou 120 metros?
Qual é o cronograma de filmagens e quando receberemos o filme?
Está sendo realizado um fluxo de trabalho Off-line / On-line ou de Digitalização Única?
Qual cotação é necessária? - Varreduras de log 2K, 4K ou HDR não avaliadas? Quaisquer 
requisitos adicionais - sincronização de som?
Você considerou os requisitos de arquivamento? (Digital e Físico)

Quais serviços da Cinelab London estão incluídos no pacote com desconto da 
Runnerfilmes?  

O pacote Runnerfilmes inclui Processamento de Filme, Digitalização e Entrega Segura de 
Arquivo. Veja abaixo..

• Digitalizações de Super 8mm a 2K Scanity, Upload e 1 x entrega de arquivo em formato de
arquivo
• Digitalização Spirit de 16 mm a 2K, upload e 1 x entrega de arquivo em formato de arquivo
• Varreduras de 35 mm a 2K Spirit, upload e 1 x entrega de arquivo em formato de arquivo
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BRESERVANDO SEU PROJETO COM CINELAB LONDRES

TEMPOS DE VOLTA - Dependente de filmagem
Sempre agende seu projeto com a maior antecedência possível, iremos reservar 
recursos para garantir que os prazos de sua agenda sejam cumpridos.
Pacote com desconto da Runnerfilmes:
8mm e Super 8mm - Processamento, Digitalização e Upload - Retorno de 7 dias 
16mm e Super 16mm - Processamento, Digitalização e Upload - Retorno de 5 dias 
35mm e Super 35mm - Processamento, Digitalização e Upload - Retorno de 5 dias

£20 per roll/cartridge

Se for necessária uma recuperação mais rápida, aplicam-se as 
seguintes sobretaxas: 

Super 8 mm de rotação de 3 dias Rotação de

Super 8 mm no dia seguinte:   £40 per roll/cartridge

SERVIÇOS ADICIONAIS

Processamento push / pull (+/- 2 paradas) (por pé - consulte a carga mínima)
4p Transcodes adicionais

                                                                           £1
£2
£4
£9
£9
£25
£75
£75
£3500

£25
£50
£75

£50
£100

DPX adicional ou arquivos não compactados (por minuto) 
Sincronização de som (por minuto)
Arquivos entregáveis sem recorte para editorial (por minuto) 
Arquivos entregáveis totalmente classificados para editorial
 (por minuto) Arriscan - Varreduras de rolo completo 2K (por 
minuto)
Arriscan - Full Reel Scans 4K (por minuto)
Taxa de configuração do serviço de avaliação (visualização em 
vários dias) Fim de semana premium para processamento 
negativo (por dia)

ARQUIVO 2K CARREGAR PARA FTP 
400 pés ou menos (por dia)  £25
401 pés - 800 pés (por dia) £50
801 pés mais (por dia) £75

CARREGAMENTO DE ARQUIVOS 4K PARA FTP / CLIENTE 
DISCO RÍGIDO
400 pés ou menos (por dia)
401 pés - 800 pés (por dia)
801 pés mais (por dia)

£150

SUPPORTING ALL FILMMAKERS
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DISPARANDO NO FILME? GUIA DE FLUXO DE TRABALHO DE FORMULÁRIO 
CURTO
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DESENVOLVIMENTO NEGATIVO
Processadores Photomec ECN2
Processamento de banho noturno e diurno para 65mm | 35mm | 
16mm | 8mm colorido e preto e branco

TELECINE
2K Spirit Telecine / DFT Scanity 2K
Rushes graduados ou transferências de log de 10 bits
Exporte para DPX, Avid, DNx ou Prores conforme necessário

HD

SINCRONIZAÇÃO DE SOM
Sincronização de som opcional usando Avid 
Media Composer Export para DNx ou Prores 
para exportação editorial para H.264 / MP4 para 
revisão de produção

DIGITALIZANDO
Spirit 2K / 4K Scanity 2K / 4K Arri 2K / 4K / 6K
Arquivos DPX 2K ou 4K para Conformidade e Grau
VFX Pulls / Drama Scans / Select Takes de EDL EDL 
deve ser fornecido como um arquivo CMX36 no 
modo “C”

ENTREGA
Entrega de arquivo eletrônico criptografado via Sohonet Filerunner 
para Editorial H.264 carregar no serviço de triagem da Cinelab 
Londres para análise e aprovação online

ENTREGÁVEIS DE FILME / DIGITAIS
Gravação de filme em até 4K usando Arrilaser 2 ou Direct 
to Print com Cinevator Optical Sound Negative
Atender impressões, IP / IN e liberar impressões
DCPs para distribuição de cinema digital

TESTE DE LENTE DE FILME / CÂMERA DE PRÉ-PRODUÇÃO
A aparência de um projeto é determinada pela combinação de muitas 
opções disponíveis, portanto, antes que a produção principal comece, é 
uma prática comum fazer sessões de teste com filme e lente de câmera.

após o estágio de processamento e digitalização, o fluxo de trabalho é igual ao da fotografia 
digital. Um fluxo de trabalho mais detalhado pode ser encontrado em: www.cinelab.london
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FILE FORMATS 

Todos esses arquivos de vídeo são digitalizações não compactadas de 10 bits que 
oferecem suporte a espaços de cores logarítmicos ou lineares.
• MXF (DNxHD/DNxHR)
• MOV (Prores 422/422 HQ/4444)
 Visualizando arquivos - Altamente compactado, somente visualização
• MP4 (H.264)
. 

Formatos de arquivo - formatos de arquivo mezanino (formatos de arquivo intermediários)
Assim que o processo de digitalização for concluído, seu filme pode ser enviado como 
arquivos DPX ou no formato QuickTime. Recomendamos consultar seu editor ou agência 
de correio sobre os arquivos de que você precisa, se não tiver certeza.
Os formatos de arquivos mezanino (também conhecidos como formatos de arquivo 
intermediários) são arquivos de qualidade superior que podem se comportar como 
formatos de câmera originais ou o que é considerado 1: 1 ou arquivos descompactados 
(também podem ser referidos como "Visualmente sem perdas").
Esses arquivos são compactados, mas geralmente não parecem compactados e são 
usados por muitos motivos, como:

• Para unificar vários tipos de filme e filmagem de câmera digital em um arquivo de
alta qualidade
• • Para trabalhar com um arquivo de alta qualidade que você pode editar, use para
VFX e grau de cor sem usar proxies
• • Para fazer os arquivos de vídeo funcionarem melhor em seu aplicativo de edição
• • Para arquivar ou fazer backup de seu projeto / sequência para armazenamento
• • Para enviar ou transferir a filmagem do seu projeto para outro sistema para
edição ou formatos populares VFX

Digital Picture Exchange (DPX) é um formato de arquivo comum para trabalhos de efeitos visuais e 
intermediários digitais. DPX é o formato escolhido mundialmente para o armazenamento de 
quadros estáticos na maioria das instalações de pós-produção intermediárias digitais e laboratórios 
de filmes. Os arquivos DPX são varreduras de log de 10 ou 16 bits descompactadas que oferecem 
suporte a espaços de cores logarítmicos ou lineares.
Existe um arquivo DPX para cada quadro de filme. Os arquivos DPX fornecem a mais alta 
qualidade, eles também ocupam grandes quantidades de armazenamento e requerem matrizes de 
disco rápidas para reprodução.
Os arquivos QuickTime (QT) são um formato de arquivo comum no espaço de cor linear - ProRes é 
uma linha de codecs intermediários, o que significa que eles devem ser usados durante a edição 
de vídeo e não para visualização prática pelo usuário final.
O benefício de um codec intermediário é que ele oferece excelente desempenho de acesso 
aleatório em aplicativos de pós-produção e retém uma qualidade superior aos codecs do usuário 
final, ao mesmo tempo que exige sistemas de disco muito mais baratos em comparação com vídeo 
não compactado.

FORMATS
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QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS ENTRE NOSSOS SCANNERS DE FILME?

2 x DFT 4K Spirit

16mm e 35mm, formatos de arquivo 4K - DPX descompactado, DNx, Prores

O scanner DFT 4K Spirit tem sido o esteio da digitalização de filmes por muitos anos e continua a 
fornecer digitalizações padrão da indústria de excelente qualidade. O Spirit 4K possui um sensor 
line array 4K que pode digitalizar filmes de 16mm / S16mm, 35mm / S35mm em resolução HD / 
2K / 4K.

Se você pretende ir direto para o online, o Spirit 4K (digitalizações 2k ou 4K) é excelente para uma 
abordagem econômica de digitalização única com total flexibilidade para graduar conforme 
necessário, sem ter que voltar ao filme.

2 x DFT Scanity HDR

8mm, 16mm e 35mm e digitalizar em 2K ou HD até 4K formatos de arquivo 4K de 16 bits

O DFT Scanity HDR não possui peças fixas, como uma placa deslizante. Em vez disso, o Scanity tem 
um portão de filme rolante engenhoso que gira com o filme, que é o sensor. Isso resulta em 
estabilidade incrível e foco perfeito de ponta a ponta.

Scanity é normalmente usado para varredura única em projetos comerciais maiores, especialmente 
se houver requisitos VFX significativos desde o início. Este é o único scanner realisticamente rápido 
o suficiente para escanear rushes a 4K (15fps). É HDR e também possui uma opção de 
infravermelho.

2 x Arriscan HDR 16mm e 35mm, portas secas e úmidas, varreduras de log 2K, 4K até 6K de 
resolução.

O Arriscan é o scanner premium. Ele difere principalmente de outros scanners por utilizar um sensor de 
quadro inteiro registrado por pino. Outros scanners têm um sensor de matriz de linha, enquanto a Arriscan 
para cada quadro no portão e fisicamente o pino registra o quadro (os pinos se encaixam nas engrenagens 
do filme, prendendo efetivamente o quadro na posição correta) sobre o sensor CMOS full frame 6K. Isso 
resulta em estabilidade incrível e foco perfeito de ponta a ponta. Demora aproximadamente 30 minutos para 
digitalizar 1 minuto de filme. Arriscan oferece os melhores scans para negativos, é lento (4fps a 2K, 1fps a 
4K), mas normalmente usado para selecionar take scans / VFX pulls on-line. O Arriscan também se beneficia 
de Double Flash HDR e Digital ICE (ocultação de poeira por infravermelho em tempo real).

 o quadro (os pinos se encaixam 
no

rodas dentadas do filme, efetivamente prendendo o quadro na posição correta) sobre o

Sensor CMOS full frame 6K. Isso resulta em uma estabilidade incrível e perfeita de ponta a 
ponta

foco. Demora aproximadamente 30 minutos para digitalizar 1 minuto de film

Service

Arriscan HDR has gates for 16mm and 35mm, both dry and wet-gates, log scans 2K, 4K 
unto 6K resolution. Standard scans delivered are full frame uncompressed, ungraded 2K 10-
bit Log DPX files.

2K Log Scan - LOG (completely ungraded with a LOG (flat) characteristic applied in order to 
extract as much detail from the negative and create a digital clone of the footage). 
The resulting picture (your scan) will look somewhat washed-out and require a second pass 
Grading performed by the client at a later stage.

2K Log Scan + Grade - Once the film has been scanned as a "2K Log Scan" (as above), it is 
then graded to create either a 2K "Best Light", or "Technical Best Light" as required.
The above 2K options can also be at 4K & 6K resolutions.

O QUE É UM 2K LOG SCAN? 
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ENTREGA, COLEÇÕES, RAIOS-X E COURIERS

Informações de envio / Raios-X do negativo
Todos os anos recebemos com segurança milhares de caixas / latas de negativos de 
filme de todo o mundo. Sempre use um mensageiro com experiência no transporte de 
filmes. Muitos de nossos clientes cineastas usam estas empresas:

Dynamic Freight - é especialista em meios de transporte.
Interparcel.com - é um site de comparação de correio.
DHL Global Forwarding - é um despachante de carga global. (Email 
john.dewhurst@dhl.com) Addison Lee - Serviço de correio local e internacional.

Não fazer radiografias
Recomendamos que você cole essas etiquetas na frente das caixas / latas de filme.
Etiquetas 'DO NOT X-RAY' baixáveis da Cinelab London
Filme para transporte de mão
Imprimir etiquetas do Cinelab London para download 'DO NOT X-RAY', aplicar a caixas / 
latas de filme. parando na máquina.
Bagagem despachada
Nunca coloque filme não processado na bagagem que será despachada.
Para obter informações atualizadas, visite o site da Kodak - transportando e armazenando 
filme

ARMAZENAMENTO - PRECISA DE UM ORÇAMENTO?

Por favor, pense um pouco sobre o armazenamento físico dos materiais do projeto. 
Infelizmente, não temos instalações ou recursos para armazenar com segurança sem cobrar. 
Se necessário, podemos recomendar soluções e custos para armazenamento de curto e 
longo prazo, bem como taxas de descarte a granel.
Todos os materiais do projeto, incluindo filmes, devem ser recolhidos / devolvidos no prazo 
de 30 dias a partir da data da fatura. Se os materiais do projeto não forem coletados até 
esse momento, uma taxa de armazenamento automática de £ 3, por item, por mês será 
faturada.

RECICLAGEM / DESCARTE

Taxa de descarte: £ 5 por item
A Reciclagem / Eliminação Segura é realizada de acordo com as diretivas WEEE. 
Nenhum material descartado em seu nome vai para aterro.

SEE OUR WEBSITE WWW.CINELAB.LONDON



TURNAROUND TIMES - Footage Dependant
Always schedule your project as far in advance as possible, we will book resources to
ensure your schedule deadlines are met.

8mm and Super 8mm - Processing, Scanning & Upload
Booking with Cinelab London Directly: 7 day turnaround

16mm and Super 16mm - Processing, Scanning & Upload
Booking with Cinelab London Directly: 3 day turnaround
RunnerFilmes Discounted Package: 5 day turnaround

If a faster turnaround is needed the following surcharges apply:
8mm and Super 8mm 3 Day turnaround: £20 per roll/cartridge
8mm and Super 8mm Next Day turnaround: £40 per roll/cartridge

ADDITIONAL SERVICES
Push/Pull processing (+/-2 stops) (per foot - see minimum charge)   4p Additional Transcodes                                                                            £1
Additional DPX or uncompressed files (per minute) £2
Sound Sync (per minute)       £4
Non-Clipping Deliverable Files for Editorial (per minute) £9
Fully Graded Deliverable Files for Editorial (per minute) £9
Arriscan - Full Reel Scans 2K (per minute) £25
Arriscan - Full Reel Scans 4K (per minute) £75
Screener Service Set Up Fee (Multiple Day Viewing) £75
Weekend Premium for Negative Processing (per day) £3500

2K FILE UPLOAD TO FTP/CLIENT HARD DRIVE
400ft or under (per day)       £25
401ft – 800ft (per day)       £50
801ft plus (per day)        £75

4K FILE UPLOAD TO FTP/CLIENT HARD DRIVE
400ft or under (per day)       £50
401ft – 800ft (per day)       £100
801ft plus (per day)        £150

QUOTES/AGREEING COSTS AND SCHEDULING
Once you are happy with costs, timings, workflow and payment details we are ready to
receive your film/project materials.

Process:
Please fully complete the Customer Project and Invoicing Form and  Project and Scanning 
Checklist and email to enquiries@cinelab.london. It is helpful to send this before we receive 
any film, we double check requirements and schedule in the work/resources to meet timings. 

Negative Picture Reports/Camera Sheets are usually completed by the DoP/Camera 
Operator on the day of the shoot. Ideally, these should be sent with your clearly labelled
package/film.
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CONTAS E PAGAMENTOS

Consulte nossos Termos e Condições Padrão de Negócios online em:www.cinelab.london

Os Pedidos de Compra (PO) devem ser fornecidos antes do início de qualquer trabalho. 
Envie um e-mail para PO para accounts@cinelab.london

Cinelab London Details: VAT Reg: GB 935 6402 21     Company Reg No. 06701466 

Pagamento total O pagamento total é necessário antes da entrega dos arquivos digitais 
finais / conteúdo processado. Uma fatura final será emitida mostrando o valor total 
devido.
Pagamento - Aceitamos pagamentos com BACS ou Cartão de Crédito.

Detalhes bancários:  Account Name: Cinelab London Limited
Account Number: 32050331    Sort Code: 40-06-29
IBAN: GB90HBUK40062932050331

   SWIFT: HBUKGB4B

Contact Email: accounts@cinelab.london 

DELIVERY, COLLECTIONS, X-RAYS & COURIERS

Cinelab Londres: atualmente aberto de segunda a sexta-feir

Estamos fechados no sábado e domingo
Endereço de entrega::    Cinelab London, 715 Banbury Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4LR 

• • Informe-nos a data e hora estimada de entrega ou coleta.
• • Certifique-se de que todos os pacotes estejam claramente identificados para 

serem identificados rapidamente.
• • Iremos confirmar o recebimento da entrega de todos os materiais, via e-mail 

dentro de 24 horas da chegada
• • Quando os materiais do projeto estiverem prontos para serem coletados, 

podemos fornecer o peso e o tamanho do pacote para fornecer ao seu mensageiro.
Devolução do dia
Entregas e coletas pré-programadas são aceitas das 8h às 18h.
Este horário pode sofrer alterações, verifique sempre com antecedência.
Gerente do Day Lab: Andy Hudson
Night Drop Off
Entregas e pacotes pré-combinados estão atualmente sendo aceitos das 22h15 às 6h. 
Então, há uma lacuna antes do início do turno do dia.
Consulte nossas instruções fora do horário de expediente para entrega noturna.
Gerente do Laboratório Noturno: John Gurney
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FLUXO DE TRABALHO DE SHORTFORM - INFORMAÇÕES DETALHADAS

1

2

3

4

5

6

Processamento de filme / desenvolvimento negativo

Cinema / Diários Digitais: Telecine / Digitalização de 

Filmes / Diários Digitais Sincronização de Som

Entrega segura de arquivos

Digitalização de filme / tomadas selecionadas / puxadas 

de VFX

Entregáveis Digitais / Editorial

1.PROCESSAMENTO DE FILME / DESENVOLVIMENTO NEGATIVO

SERVIÇOS:
Processamento de banho noturno e diurno para 65 mm, Super 35 mm, 35 mm, Super 16 
mm, 16 mm, 8 mm, Super 8 mm, colorido e preto e branco
Após a conclusão da sua filmagem, os negativos expostos ‘Diários’ são enviados para nós 
para serem processados. Uma vez recebido, é totalmente inspecionado em nossa sala 
escura, em seguida, carregado em revistas à prova de luz, em seguida, é processado / 
revelado através da máquina de processamento de filme Photomec, garantindo as 
melhores fotos. Finalmente, antes da digitalização, o filme processado é montado em Lab 
Rolls (LR) antes de ser digitalizado em arquivos digitais

2. FILME / DIÁRIOS DIGITAIS: DIGITALIZAÇÃO DE TELECINA E FILME / DIGITAL

SERVIÇOS:
2K Spirit Telecine ou 2K Scanity Graded Rushes ou transferências de log de 10 bits. 
Podemos exportar para DPX, Avid, DNx ou Prores conforme necessário.
A Cinelab London uniu forças com a Onset Tech para oferecer uma solução completa para 
produções cinematográficas e digitais. Distribuir jornais diários em várias instalações é agora 
uma coisa do passado.
Oferecemos um Laboratório de Diários sob medida, feito sob medida para a escala e os 
requisitos de cada trabalho, independentemente do tamanho. Nossos Laboratórios Diários 
compreendem exclusivamente hardware e software aprovados pela indústria, impulsionados 
pela experiência de nossos operadores qualificados.
Cada Lab Roll (LR) é escaneado na resolução de acabamento exigida (2K, 4K, 6K) como 
arquivos DPX não compactados, não classificados, Log ou DPX. 
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4. ENTREGA

SERVIÇOS:
Entrega de arquivo eletrônico criptografado para upload de arquivos editoriais H.264 
para proteger o serviço de triagem Cinelab London para revisão e aprovação online
Os arquivos DNX / Pro Res são enviados aos editores por meio de um serviço de rastreio 
de FTP seguro. A Cinelab London usa o Soho Net para entregas. Os arquivos DPX 
maiores agora são armazenados com segurança na Cinelab Londres até que sejam 
necessários posteriormente para a conformidade online, classificação final, VFX e 
acabamento do filme.

5. DIGITALIZAÇÃO DE FILME / TOMADAS SELECIONADAS / DIGITALIZAÇÃO 
DE PULSOS VFX

SERVIÇOS:
Spirit 4K / 2K Scanity 4K / 2K Arriscan 6K / 4K / 2K VFX e Drama Pulls de EDL. Arquivos 
DPX 2K ou 4K para Conform & Grade
Quando a edição é bloqueada / aprovada, o EDL final pode ser enviado para 
scanning@cinelab.london, e deve sempre ser fornecido como um arquivo CMX36 no modo 
“C”. Confirme também quantas alças de quadro precisamos adicionar ao EDL. Os arquivos 
DPX armazenados são então conformados online a partir do EDL final e esses arquivos 
maiores / VFX Pulls são entregues por meio de um serviço FTP seguro, geralmente para a 
empresa de pós-produção, pronta para o grau fino, VFX e acabamento do filme.

6. FILMES E DIGITAIS ENTREGÁVEIS

Gravação de filme em até 4K usando Arrilaser 2 ou Direct to Print com Cinevator 
Optical Sound Negative Answer Prints, IP / IN e Release Prints
DCPs para distribuição de cinema digital.

PÓS-PRODUÇÃO

A Cinelab London também pode oferecer serviços completos de pós-produção, temos 
parcerias estreitas com muitas das principais agências de correio e nossas instalações 
internas de imagem e som garantem um fluxo de trabalho de produção contínuo para os 
clientes.
Trabalho remoto
A maioria de nossos serviços digitais podem ser implantados remotamente, nossa equipe 
experiente tem a capacidade de continuar fornecendo esses serviços na segurança de suas 
próprias casas, enquanto o filme permanece armazenado com segurança na Cinelab 
Londres e os arquivos digitais em nossa rede protegida. 

VERIFIQUE NOSSO CANAL NO YOUTUBE
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FILME / DIÁRIOS DIGITAIS

A Cinelab London tem a mais ampla escolha de scanners de filme na Europa, incluindo 
Spirit, Arriscan e Scanity HDR, permitindo digitalizar de HD a uma resolução de 6K. 
Podemos fornecer um Laboratório de Diários sob medida, feito sob medida para a escala e 
os requisitos de cada trabalho, independentemente do tamanho. Colaboramos com a 
Onset Tech, com sede na Cinelab Londres, para oferecer uma solução completa para fluxos 
de trabalho baseados em filmes e digitais, composta exclusivamente de hardware e 
software aprovados pela indústria, impulsionados pela experiência de nossos operadores 
qualificados.
Distribuir jornais diários em várias instalações é agora uma coisa do passado.
Edição oficial - Peça uma cotação
Acesso remoto ao software de edição baseado em nuvem da Cinelab London.
Classificação final digital - peça uma cotação
Nossos coloristas utilizam sistemas de edição e graduação não lineares Blackmagic Resolve 
com o painel de controle Tangent Elements. Tanto remotamente quanto em nosso teatro 
exclusivo para mais de 20 lugares com projeção de cinema digital..   

TRANSFERÊNCIAS E RESTAURAÇÃO DE SOM

Masterização e digitalização de som - peça uma cotação
Temos uma gama abrangente de seguidores de som para todos os formatos magnéticos e 
ópticos de 16 e 35 mm. Formatos de fita de áudio DA88, DAT, ¼ ”.
Pró-ferramentas para captura, edição e restauração de áudio.
Geração de metadados descritivos usando tecnologias de IA para fornecer voz para texto, 
reconhecimento óptico de caracteres, reconhecimento de rosto, objeto e reconhecimento 
de marca, criando conteúdo totalmente pesquisável de seus ativos principais.
Além disso, podemos digitalizar a maioria dos formatos de arquivo de vídeo e fita de áudio, 
incluindo D1, D2, D3, D5, HDCam, HDD5, formatos Beta, formatos DV, 1 ”B & C, U-Matic, 
VHS, DASH, 24-track, DA88, DAT, ¼ ”.
Uma vez digitalizado, podemos novamente usar ferramentas automatizadas de controle de 
qualidade para fornecer relatórios de condição detalhados.
Gravação de filme - peça uma cotação
Nossos especialistas em filme têm grande experiência e conhecimento em gravação em 
filme e no manuseio de todos os diferentes tipos de quadros. As saídas de filme são obtidas 
na Cinelab Londres, utilizando o sistema Arrilaser, líder da indústria.
4 x Arrilaser - incluindo Arrilaser 2, até 4K, 35mm Gravador de filme a laser de alta 
velocidade.
1 x Cinevator - gravador de filme de 35 mm em tempo real de até 2K para negativo e direto 
para impressão com trilha sonora.
Impressão de filme - peça uma cotação
Impressão de todos os filmes via Modelo C, BHP ou Peterson Wet Gate.
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SOUND TRANSFERS & RESTORATION

Filme Digital
Para clientes que desejam criar uma aparência de filme autêntica, mas que por razões 
práticas adquiriram no digital, o Cinelab London pode gravar seus arquivos de imagem 
digital de volta em filme e, em seguida, digitalizá-lo para criar novos arquivos de imagem 
digital. Este processo adiciona grão e textura reais de filme à imagem digital e pode ter 
um impacto dramático na mudança de uma aparência de vídeo bastante clínica. 
Consulte nosso Guia de serviços de filmes digitais para obter mais informações. 
Codificação / transcodificação de arquivos / produtos digitais
Codificação e transcodificação usando várias plataformas, incluindo Alchemist XF, Digital 
Rapids, DVS Clipster, Rhozet, Telestream, Yoyo, Marquise Mist
Digital Signage - Produtos estáticos e de movimento
Existem diferentes formatos e requisitos para publicidade digital de grande porte. 
Podemos fornecer digitalizações de até 6 mil filmes para seus criativos usarem ao projetar 
para outdoors etc.
Serviços adicionais fornecidos com Onset Tech:

> Serviços de imagem digital
> Supervisão de Fluxo de Trabalho
> Arquivo e restauração de LTO

  
Informação util:

> Glossário Cinelab Londres
> Como ler um rótulo de filme
> Shortform Ratecard

ENTRAR EM CONTATO!

    0044 1753 500501

    enquiries@cinelab.london

              715 Banbury Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4LR

Aberto de segunda a sexta

www.cinelab.london

 Tem uma questão? Então entre em contato com nossa equipe, adoraríamos ouvir de você!

Quer fazer um tour pelo laboratório? Bem-vindos empresas, escolas e indivíduos!

SIGA-NOS!
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