
DVD-filmer i NTSC-format (USA-standard)

Vissa av våra Dvd-filmer finns bara i NTSC-format (USA-standard). Dessa filmer kräver att du har
en DVD-spelare som klarar av att spela upp NTSC-skivor (du kan alltid se dom på din dator; med
en spelare som klarar vanliga DVD-filmer), se instruktionsboken till din Dvd-spelare. Många
moderna spelare klarar av att spela upp NTSC-skivor, även lite äldre modeller kan klara av NTSC-
skivor (lite mer avancerade spelare). Har du en TV som klarar av att visa NTSC-skivor, behöver du
inte heller en DVD-spelare som omvandlar från NTSC-format till PAL-format (= väst-europas TV-
format). Du behöver inte en regionsfri Dvd-spelare, du klarar dig med en vanlig spelare. 

Om en Dvd-film bara finns i NTSC-format så står det klart och tydlig på golffilmens respektive
informationssida i vår E-butik. 

Din DVD-spelare behöver inte vara regionsfri, alla våra Dvd-filmer är regionsfria.

Slutsats:

• Om du har en dator så kan du se alla våra filmer där  , NTSC-format eller PAL om du har en
vanlig spelare som visar vanliga DVD-filmer.

• Du behöver en modern Dvd-spelare eller en lite äldre modell men för tiden avancerad Dvd-
spelare. Läs instruktionsboken till din Dvd-spelare för att vara på den säkra sidan. 

• Om du har en TV som klarar av att visa NTSC-filmer så klarar du dig med en vanlig DVD-
spelare. För då är det TV:n som omvandlar NTSC-formatet till PAL-formatet (Väst-
europeiska TV-systemet). Se instruktionsboken till din TV-apparat 

• Det sker en omvandling från NTSC-format till det Västeuropeiska systemet PAL-formatet.
Antingen måste Dvd-spelaren sköta omvandlingen eller så TV:n.

Video-filmerna är alla i PAL-format, dvs fungerar i alla vanliga videoband-spelare i Norden.
Vissa instruktionsfilmer är enkelt gjorda, ingen Hollowood kvalitét på ljud och bild. Det viktiga är
innehållet i golf-filmerna. Alla instruktionsfilmer innehåller eng./amerikanskt tal. Språket är enkelt
och förtydligas av kroppsspråk i filmerna. Om det mot förmodan uppstår problem med att förstå
innehållet, så hör av er till oss så hjälper vi dig.

Med vänlig hälsning
Extra Pro – Telefon 0612-104 45
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- Vi gör din golf enklare och roligare!
- Vi gör att du sparar tid och pengar vid rehabilitering!


