
Entrega de faixas para mixing

• Resolução de Bits: 
Todas as faixas do seu projecto devem ser entregues mantendo o bit-rate na resolução 
que foi usada durante a gravação e deverá ser o mais alto possível. O ideal é  24 Bit ou 
32 Bit float.

• Samplerate: 
Todas as faixas do seu projecto devem ser entregues mantendo a Samplerate que foi 
usada durante a gravação e deverá ser a mais alta possível. Aceitável são 44.1kHz ou 
48kHz, ideal seriam 88.2kHz ou 96kHz. Não altere a Samplerate após da gravação!

• Formato de Faixas: 
Wave, Aiff, SD2

• Media: 
FTP-Upload, CD-ROM (ISO 9660), DVD-ROM ou HD (USB ou FW). CD-ROM ou 
Upload são considerados as maneiras mais seguras e eficientes para entrega. Envie 
CD-ROM, DVD-ROM ou HD por CTT ou UPS Parcel para a nossa morada:         
Supreme-Audio-Labs, Estrada Municipal N° 14a, Corte Zorrinho, 7700-204 Almodôvar, Portugal
Para Upload, entre em contacto connosco para solicitar a sua password. 
CD-Redbook (CD-Áudio) suporta somente 16 Bit e esta sujeito a erro. Não é 
recomendado para entregas de faixas!
>Não devolvemos CD-ROM ou DVD-ROM. Para o reenvio por CTT de Hard Drives cobramos 15,00€.<

• Preparação de Faixas: 
Todas as faixas têm que estar nomeadas, editadas, corrigidas (Auto-Tune, etc.) e 
limpas. 
Retire todo o processamento (Compressor, EQ, FX) que não seja para efeitos de sound 
design antes de exportar as pistas da DAW. Não use Dither a exportar!
Não normalize para 0 dBFS!

• Comentários:
Crie um ficheiro .pdf, .word ou .pages com comentários, observações, desejos e 
informações

• Referências: 
Se achar de importância inclua uma pequena mistura sua que ajude a referenciar a 
intenção sonóra do artista.  Adicione pelo menos uma musica de outros artistas (no 
mesmo género) se estiver a procura de um som semelhante.
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• Upload/Download:
Para mandar as faixas através da internet fornecemos-lhe uma password para poder 
usar a nossa UPLOAD AREA do nosso site. Após de o mixing estar pronto para entrega, 
enviamos-lhe um email com um Link que lhe permite descargar a versão final.

• Dúvidas:
Se tiver com dúvidas referente ao texto acima, entre em contacto connosco, para 
esclarecimento. Mail: info@supreme-audio-labs.com       Telf.: +351 96 98 30 500

©supreme-audio-labs 2017! 2

Importante:

Informamos que para cada faixa onde seja necessário (após de consultar o cliente) 
editar ou corrigir é cobrado o valor de 30,00€.
Evite custos extra, após de exportar as faixas da DAW faça uma audição a faixa toda 
para garantir que não tenham ocorrido erros durante a exportação.

Todas a misturas finais têm 3 possibilidades de revisão.

Em cada revisão adicional é cobrado o valor de 50,00€.

A todos os valores mencionados acresce IVA à taxa de 23%
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