BIJLAGE 1
Aanleverspecificaties TekstTV Productie;






MPEG 2 ‐ video ( 25 fps ‐ 8000 KB )
[2]
audio 48KHz 16bits ref level ‐9 db
full scale Breedbeeld formaat:
o 720 x 576 Anamorphic (16:9 Breedbeeld formaat zonder balken)
Framerate 25 fps
o 1920 x 1080 HD Formaat
Framerate 25 fps
Hou rekening met de veiligheidsmarges bij TekstTV Commercials. Plaats geen teksten of
belangrijke afbeeldingen (zoals logo’s) in de randen van de afbeelding(en). De meeste
editprogramma’s houden hier rekening mee. Adobe Photoshop heeft in zijn pakket special
layers welke met deze marges rekening houden. In de regel hanteren wij 10% van de linkeren rechterzijde en 5% van de onder- en bovenzijde van uw TekstTV Commercial.

Aanleverspecificaties Televisie productie;






MPEG 2 ‐ video ( 25 fps ‐ 8000 KB )
audio 48KHz 16bits ref level ‐9 db
full scale Breedbeeld formaat:
o 720 x 576 Anamorphic (16:9 Breedbeeld formaat zonder balken)
Framerate 25 fps
o 1920 x 1080 HD Formaat
Framerate 25 fps
Hou rekening met de veiligheidsmarges bij Televisie Commercials. Plaats geen teksten of
belangrijke afbeeldingen (zoals logo’s) in de randen van uw videomontage. De meeste
editprogramma’s houden hier rekening mee. In de regel hanteren wij 10% van de linker- en
rechterzijde en 5% van de onder- en bovenzijde van uw Televisie Commercial.

Aanleverspecificaties Radio productie;



WAV Bestand ongecomprimeerd 48Khz genormaliseerd op 0dB (Dit heeft de voorkeur)



MP3 Bestand 320kbps 48Khz genormaliseerd op 0dB (Mindere kwaliteit)

Hoe aan te leveren;
Bestanden groter dan 10Mb kunt u het beste aanleveren via de website www.wetransfer.com
Gebruik voor het aanleveren van uw productie het e-mailadres aanleveren@rtvpurmerend.com
U kunt uw productie(s) ook aanleveren als databestand op een USB Stick, CD-R, CD-RW, DVD-R of
DVD-RW door dit langs te brengen of te versturen naar het adres van ons salesteam (zie onderzijde
document).

BIJLAGE 2
Bereik Etherzender Radio Purmerend (104.9 FM)

Radio Purmerend is goed te ontvangen in het groene gebied.
In het rode gebied kan de ontvangst niet altijd worden gegarandeerd. Buiten deze cirkel zijn de
etheruitzendingen van Radio Purmerend in principe niet te ontvangen, tenzij de atmosferische
omstandigheden gunstig zijn.

[1]

Het salesteam is gevestigd in de ruimte van ABRO Creative Purmerend. Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.
TekstTV Commercials mogen geen audio bevatten. U dient echter wel het audiosignaal mee te
coderen, ook als het audiospoor leeg is.
[2]

