
press release (48/2010 [October 2010])      

 
 
 
 

Rollei-Film offers the first modular color chemistry system 

worldwide: Digibase C-41 
 
De siste årene har hobbyfremkalling av farge negativfilmer gjenvunnet sin popularitet. Både på ”kjøkkenbenken” hjemme og i små 
fotolaoratoirier. Etterspørselen etter produkter for fremkalling og kopiering øker med en stødig kurve. 
  
Dette skjer blant annet hos: 
  
A) De som returnerer fra digitalt arbeid tilbake til filmbasert. 
     
B) Blant yngre fotografer som finner sitt uttrykk i filmbasert fotografi 
Hvorfor skjer dette? I dagens arbeidsmiljø er PC- og MAC-teknologien dominerende. Manuell fremkalling av film og fotografier er en 
magisk prosess. Det å fremkalle et negativ eller et positiv er både attraktivt og motiverende for en fotograf. 
 
For at Du skal kunne fremkalle dine filmer på en enkel, men høykvalitets fremgangsmåte, har Rollei laget et kjemisett i tett samarbeid 
med internasjonale fotografer. Nå kan fotografer som eksponerer relativt få filmer ha stor nytte av disse kjemisettene. 
For at Du skal kunne fremkalle dine filmer på en enkel, men høykvalitets fremgangsmåte, har Rollei laget et kjemisett i tett samarbeid 
med internasjonale fotografer. Nå kan fotografer som eksponerer relativt få filmer ha stor nytte av disse kjemisettene.  
 

DIGIBASE-C41 kjemisett for farge negativ, kan beskrives og gjenkjennes etter 
følgende beskrivelse: Fargekjemi av den høyeste kvalitet i dagens marked. 
Brukevennlige forpakninger. Settene finnes i størrelsesorden 10, 20, 50 og 100 
filmer. 
 
Unik faktor: Enkeltkomponentene i kjemisettet kan kjøpes separat. Slik kan 
kjemien utnyttes til det maksimale, da de forskjellige komponentene har 
forskjellig uttynningsgrad og lagringstiden kan strekkes til det maksimale. 
Lagringstid for utblandet og delvis benyttet kjemi er seks til åtte uker i en 
høyhalset lagringsflaske. 
Uåpnede flasker med ikke-utblandet kjemi, har mange års lagringstid. 
Ferdigblandet kjemi som ennå ikke har blitt benyttet til fremkalling, har mange 
måneders lagringstid. 
Basert på det økonomiske aspektet ved hjemmefremkalling, vil prisen pr. 
hjemmefremkalte film være langt lavere enn hos en kommersiell fotolab. 
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Digibase C-41  # 

Art.Nr. 
UVP 

MINI KIT für 0,5 Liter   RDC14 19,98 € 

Für 10 Filme 400/27° / 12 Filme 100/21°    

MIDI KIT für 1 Liter    RDC15 29,81 € 

Für 20 Filme 400/27° / 24 Filme 100/21°    

MAXI KIT für 2,5 Liter    RDC16 37,50 € 

Für 50 Filme 400/27° / 55 Filme 100/21°    

MAXI SUPER KIT für 5 Liter  RDC17 47,00 € 

Für 100 Filme 400/27° / 110 Filme 100/21°    
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