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Wymagania techniczne Materiałów reklamowych (Reklama/Wskazanie sponsorskie) przeznaczonych do emisji w 
Programach obsługiwanych przez TVN Media są zgodne z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. 
 

Pliki przyjmowane są wyłącznie za pomocą platformy Transfer TVN Media  
    https://transfer.tvnmedia.pl 
 
Obowiązującym formatem jest HD, w przypadku jego braku – SD 16:9 FHA 
 
WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIAŁÓW DOSTARCZANYCH W FORMIE PLIKOWEJ: 
 

 

 
 
DOSTARCZENIE: 
 
Prosimy wejść na stronę https://transfer.tvnmedia.pl i postępując zgodnie ze wskazówkami założyć konto. W przypadku 
problemów należy skontaktować się z bok@transfer.tvnmedia.pl 
 
VIDEO: 
Sygnał wizji winien być nagrany w systemie HD 1080i lub PAL SD 576i zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami CCIR 
 
Wszystkie ważne elementy graficzne muszą być umieszczone w obszarze „Safe Area” dla systemu PAL. Nie zastosowanie 
się do tego może spowodować ich przycięcie na krawędziach ekranu odbiornika TV https://tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf 
 
Poziom całkowitego sygnału wideo (po odtworzeniu pliku i konwersji do postaci sygnału użytecznego na potrzeby TV) 
nie może w żadnym przypadku przekroczyć poziomu 107 % b/w, to jest 750 mV i wartości -25% b/w, to znaczy 175 mV 
ponad i poniżej impulsu wygaszania. 
Zakłada się, że 700 mV jest równe 100% b/w sygnału wizji. 
 
Niedopuszczalne jest zapisywanie Materiału do postaci pliku „pełnopolowo” (bez tzw. międzyliniowości) Progresive 

Akceptowanym formatem pliku HD jest 
QuickTime z rozszerzeniem „ .mov ” z audio 

kodek: XDCAM HD (50Mbit/s) 4:2:2 (HD 1080i) 

25 klatek/s (fps) 
Rozdzielczość obrazu: 1920(H) x 1080(V) pixeli 

Interlace, górne pół-pola 
głośność -23LUFS (zgodnie z rekomendacją EBU R128/ITU BS.1770-2) 
audio zapisane w dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) 

częstotliwość próbkowania audio: 48 kHz 
rozdzielczość próbkowania audio: 16 bitów 

Akceptowanym formatem pliku SD jest 
QuickTime z rozszerzeniem „ .mov ” z audio 

kodek: Apple DV-PAL 25 4:2:0 (PAL 601) 

25 klatek/s (fps) 
rozdzielczość obrazu w pixelach: 720 x 576 FHA(anamorficzny) 

aspekt ratio 16:9FHA (Full-Height Anamorphic) 
Interlace, dolne pół-pola 

głośność -23LUFS (zgodnie z  rekomendacją EBU R128/ITU BS.1770-2) 
audio zapisane w dwóch pierwszych kanałach dźwiękowych (stereo) 

częstotliwość próbkowania audio: 48 kHz 
rozdzielczość próbkowania audio: 16 bitów 
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AUDIO: 
Poziom dźwięku powinien spełniać normy EBU R128 oraz ITU BS.1770-2 
 
Dla cyfrowego sygnału audio PCM stereo, głośność powinna wynosić -23LUFS  (odpowiednio 0LU) dla okna 
pomiarowego wynoszącego 30 sekund. 
 
Jednostki pomiarowe: 
LUFS – loudness full scale; wymiennie LKFS – loudness K-weighting full scale 
LU – loudness unit, jednostki względne w stosunku do poziomu referencyjnego zgodnego z rekomendacją - EBU R128 
oraz ITU BS.1770-2 
 
Dźwięk odniesienia o częstotliwości 1 kHz musi być zapisany zgodnie z zaleceniami wytwórcy urządzenia analizującego 
poziom audio (np. TSL AMU1-BD) przy czym należy zachować poziom -4dB (0,775V) wskaźnika VU jako referencyjny 
(skuteczny poziom głośności programu). Poziom referencyjny dźwięku (1KHz) mierzony miernikiem szczytowym (PPM), 
powinien wynosić -18dBFs. 
 
Wartości sygnału modulacji audycji mierzone za pomocą wskaźnika VU nie powinny przekraczać zalecanego poziomu 
referencyjnego o więcej niż +3 dB. 
 
Dla wskaźnika szczytowego (PPM) szczyty modulacji nie powinny przekraczać zalecanego poziomu referencyjnego o 
więcej niż +9 dB, czyli do -9dBFs skali. 
 
UWAGA !!! 
Materiały zawierające zarówno muzykę jak i mowę muszą uwzględniać zrównoważony, fizjologiczny odbiór dźwięku, tzn.: 
subiektywne odczucie słuchacza przy odsłuchiwaniu Materiału powinno być zrównoważone (poziom głośności na 
zbliżonym poziomie). 
W związku z powyższym TVN Media zastrzega sobie prawo do emisji Materiału z poziomem fonii odpowiadającym 
poziomowi programowemu innych materiałów emisyjnych (poprzedzających i następujących bezpośrednio po Materiale 
reklamowym). Zgodnie z rekomendacją EBU R128 oraz ITU BS.1770-2 
 
Opóźnienie pomiędzy wizją a fonią musi być skorygowane, nie przekraczalna jest wartość 20ms zgodnie z zaleceniami 
CCIR. 
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