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PictoScanner Hent PDF Forlaget skriver: PictoScanner er den korteste bro mellem den analoge og den
digitale verden.Mange af os har gamle negativer og dias liggende hengemt på loftet eller i kælderen fra f.eks.

fødselsdage, bryllupper og sommerferier. PictoScanner er en fotoscanner, der nemt og hurtigt giver dig
mulighed for at vække disse minder til live igen og bevare dem for eftertiden. Scanneren er bygget af karton i

et lækkert, dansk design, som du selv folder ud via en simpel guide. Før du går i gang downloades
PictoScanners egen gratis-app til din iPhone eller Android. I appen kan du også redigere dine billeder, så
farver og kontraster står helt skarpt. Selve scanningen sker ved, at du placerer dine negativer og/eller dias
over lyskilden, hvorefter de affotograferes med din smartphone, som er anbragt på toppen af scanneren. Når
billederne er scannet kan du dele dem via f.eks. sociale medier med familie og venner eller invitere til en
hyggeaften, hvor fotografierne vises på storskærm. Uanset hvilken model, du vælger, giver PictoScanneren
dig og dine nærmeste mulighed for at opleve glemte stunder og minder på ny, og føre dine gamle billeder fra

den analoge ind i den digitale tidsalder.
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