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Gadgets
Pinnacle Video transfer

T

ijdens het opruimen van de garage kwam
ik een doos met oude videotapes tegen.

Nu heb ik nog wel een videorecorder staan,
maar dat is een beetje uit de tijd. Ik wil de tapes
overzetten naar mijn computer. Daarmee begint
een tocht naar geschikte apparatuur en software, om nog maar niet te spreken van tijd en
moeite om het allemaal werkend te krijgen.
Gelukkig heeft Pinnacle dit probleem
onderkend en de Video Transfer op de markt
gebracht. Het is een apparaat dat je onafhanke-

Ik heb alles aangesloten zoals beschreven en ik

lijk van de computer kunt gebruiken. Het heeft

ben niet ontevreden met het resultaat. Een tape

de afmetingen van een grote luciferdoos en is

van één uur wordt omgezet in een mp4-bestand

antraciet van kleur.

van 700 Mb als ik kwaliteit ‘best’ kies. In de

Aan de bovenzijde bevindt zich de s-videoingang en de tulpplug-ingang voor analoge
video met stereogeluid. Aan de onderzijde wordt

kwaliteit ‘goed’ levert één uur video een bestand
van 370 Mb op.
Naast de voeding worden benodigde kabels,

de voeding aangesloten en is er een usb-a- en

handleiding en quickstart guide meegeleverd.

usb-b 2.0 uitgang.

De Video Transfer moet €98 kosten, niet direct

Op de ingang sluit je nu je analoge videobron
aan (in mijn geval dus de videorecorder voor

goedkoop maar wel snel, eenvoudig en gemakkelijk. <

het afspelen van de tapes). De usb-uitgang kan
ik aansluiten op een iPod, Sony PSP, usb-stick
of usb-harddisk. Voor de laatste twee geldt dat
deze fat32 geformatteerd zijn. Nadat alles is
aangesloten, maak je een keuze voor de kwaliteit. Je kunt kiezen tussen goed (320x240), beter
(640x480) en best (720x576). Vervolgens zet
je de video aan en druk je op REC van de Video
Transfer. Het enige wat je nu nog moet doen, is
wachten totdat de tape is afgespeeld. Dus op
een tape van één uur moet je ook één uur wachten voor het overgezet is naar een MP4-video in
H.264-formaat.

Welltech MP3 Alarm Clock

W

e vergeten allemaal wel eens de tijd.
Gelukkig hebben we daar horloges,

klokken en wekkers in allerlei soorten en maten
voor uitgevonden. In de supermarkt van een
Duitse grootgrutter kwam ik de Welltech MP3
Alarm Clock tegen. Een kleine zwarte vierkante
kubus met bovenop het groen-zwarte display,
voorzien van lichtgroene backlite verlichting,
voor weergave van de tijd.
Aan beide zijkanten een mooi gaatjesrooster,
waar zich de speaker achter bevindt. Tenslotte

op je computer, pc of mac dat maakt niet uit, en

aan de onderkant de mini usb-aansluiting, het

plaats nu je mp3’s in de klok. Zodra de alarmtijd

vakje waar de vier AA penlite-batterijen in kun-

wordt bereikt, zal begonnen worden met het

nen worden geplaatst en een schakelaar om te

afspelen van de eerste mp3. Dit gaat door tot je

kiezen voor normal en setup mode. Er zit 32 Mb

het alarm afzet.

aan flash geheugen in en dat is ruim voldoende
om toch minstens vijf mp3’s te kunnen opslaan.

Ik heb er meen ik € 32 voor neer moeten tellen
bij de Lidl en ben er tevreden mee. Met enig

Het gebruik is eenvoudig: zet de klok in setup

zoeken zullen de diverse gadgetshops op inter-

mode en stel tijd en alarm in. Helaas is het een

net deze of iets soortgelijks in het assortiment

am/pm-uurwerkje. Sluit de klok vervolgens aan

hebben. <

Pictogram 5/jaargang 2009 december 17

