
HFPrints, Verhuur videosystemen 2018. 
 
Anno 2018 zijn alle videoverbindingen in HD, vandaar dat we nog alleen HD aanbieden. Onze HD camerazender gebruikt een 
H264 codec om het digitale beeld te comprimeren. Deze codec zet het SDI of HDSDI signaal om naar een lagere bitrate. Met de 
HD camerazender kan je zowel HD als SD versturen. Bereik van beide camerazenders is dus hetzelfde.  

(HD komt dus net zo ver dan SD). 
 
Camerazenders.  
HFPrints heeft 4x HD camerazender in de 
verhuur.  
Uiteraard verhuren we complete sets, dus 
inclusief een ontvanger, ontvangst antenne en de 
bekabeling. (Bekabeling tussen camera en 
zender, of tussen ontvanger en regie in overleg). 
 
Door optimaal gebruik te maken van de zender 
parameters blinken HFPrints camerazenders uit 
door hun grote bereik tot enkele km aan toe. 
 

Prijzen camerazendersets: 
per dag/weekend    € 450,00  3 dagen 150% 4 dagen 200% week 250% maand 500% 
aantal sets    1x 100%  2x 150%  3x 200%  4x 250%  
Meerprijs camera, Per dag/weekend  € 50,00  (staffel als boven)  (camera is met 2x accu en lader) 
 
Overige systemen: Motorzender (HD) tevens grote zender in HD (5 Watt)  
per dag/weekend € 450,00  week € 1000,00 
 
Video repeaters, om het bereik van een camerazender te vergroten hebben wij twee 
eenvoudige video repeaters. 
Prijzen € 150,00 per weekend, € 300,00 per week (in combinatie met een set) 
 
Communicatie:  
Communicatie bij een videoset is van essentieel belang. HFPrints kan meerdere 
vormen van communicatie verzorgen, van eenvoudige portofoons tot complete regie 
netwerken. Uiteraard worden de sets compleet met bekabeling en antennes geleverd. 
 
Portofoonset (3x porto)  
Per dag / weekend € 50,00  3 dagen 150% 4 dagen 200%  5 dagen 250 %  week 300% 
 
Portofoonset met één duplex retourzenderset (Basisstation) 
Per dag / weekend € 150,00  3 dagen 150% 4 dagen 200%  5 dagen 250 %  week 300% 
 
Portofoonset met een meervoudige duplex retourzenderset, 4x retourzender (regie kanalen)  
Per dag / weekend € 250,00  3 dagen 150% 4 dagen 200%  5 dagen 250 %  week 300% 
 
Bekabeling tussen ontvangstplek en regie. 
Omdat de ontvangst (en retourzenders) vaak op een hoge plek staan heeft HFPrints een multimedia glasfiber verbinding tussen 
deze plek en de regie. Via die glasfiber kunnen allerlei signalen getransporteerd worden. 
8x hoogwaardig audio voor program   (24 bit tot 20kHz) van ontvangstplek naar regie (audio 8 kan intercom aan) 
8x hoogwaardig audio voor retour  (24 bit tot 20 kHz) van regie naar retourzenders (audio 8 kan intercom aan) 
4x HD-SDI    van ontvangstplek naar regie 
1x SD- SDI    van regie naar ontvangstplek (afkijk) 
8x netwerk RJ45    1 GBit netwerk via een 8 voudige switch op beide units aanwezig. 
Kabel 100 meter   (langere lengtes op aanvraag) 
 
Verhuurprijzen    weekend € 100,00 week € 300,00  maand € 750,00 
 
Kortingen: voor klanten die meerdere keren per jaar wat inhuren > 3x huur = -10% > 10x huur > -25% 
 
Complexere systemen en of installaties die door HFPrints opgebouwd / afgebroken moeten worden, vraag een offerte aan via 
info@hfprints.com. 
Prijzen zijn excl. BTW en af Lelystad 

mailto:info@hfprints.com.

