Få det bedste resultat
Billedbutikken

Kære kunde.
Vi vil rigtig gerne sikre os, at du får det bedste resultat, når du bestiller
billeder til fremkaldelse. Vi har derfor en række ting vi gerne vil have du
tager stilling til.
1. Ta’ stilling til beskæringen af dit billede
Vi tilbyder dig 3 forskellige slags beskæring - med hver deres fordele.
Klassisk format - vi beskærer dit billede, så det passer til din ramme
eller fotoalbum. Bestiller du et billede i 10x15cm, så får du et billede i
10x15cm. Men tager du et billede der er kvadratisk og bestiller det i klassisk format, så er vi nødt til at beskære det.
Vi anbefaler at du selv vælger den ønskede beskæring for dine billeder.
Når du har uploadet dine billeder, så vælg Billedredigering og Beskæring.
Ubeskåret format - har du billeder i forskellige størrelser, så er ubeskåret den bedste løsning for dig. Bestiller du et billede i 10x(ubeskåret), så
sætter vi den korteste led til 10cm og lader billedet blive så langt det nu
er.
For eksempel bliver et kvadratisk billede 10x10cm, men uden beskæring.
Fit-in format - er det bedste fra de to ovenstående. Vi sørger for, at du
får hele dit billede - uden beskæring, men I den størrelse du har bestilt.
Og hvordan gør vi det? Vi tilføjer hvid kant rundt om, så billedet passer i
rammen, men du undgår beskæring.
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2. Billedoptimering (automatisk)
I forbindelse med produktionen af billederne tilbyder vi, at lade vores
automatiske billedoptimeringssystem tjekke dine billeder.
Billedoptimering gælder fra str. 9x13cm til 30x45cm og vil foretage en
automatisk justering af lys og kontrastforhold. Har du selv redigeret i
dine billeder, så slå automatisk billedoptimering fra.
3. Filtjek
Er du i tvivl om det hele nu er korrekt og alting spiller? Så tilvælg Filtjek.
Det koster 25 kroner + 1 kr. pr. billede, men så tjekker vi dine billeder
enkeltvis i forhold til opløsning, brug af billedoptimering samt billedets
pasform i forhold til den valgte størrelse.
4. Filstørrelsen
Vil du gerne opnå det bedste resultat, så ta’ gerne afsæt i følgende:
10x15cm - så anbefaler vi cirka 1.000 x 1.500 pixels (1,0 MB)
20x30cm - så anbefaler vi cirka 2.000 x 3.000 pixels (3,0 MB)
30x45cm - så anbefaler vi cirka 3.000 x 5.000 pixels (6,0 MB)
40x60cm - så anbefaler vi cirka 2500 x 3500 pixels (6,0 MB)
70x100cm - så anbefaler vi cirka 4.000 x 6.000 pixels (10,0 MB)
Start din bestilling på www.billedbutikken.dk
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