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Firma Corel przedstawia pakiet do edycji zdjęć w wersji Ultimate
Pakiet Corel® PaintShop Photo® Pro X3 Ultimate jest już dostępny
Maidenhead, Wielka Brytania — 7 września 2010 — Firma Corel Corporation poinformowała
dzisiaj o wprowadzeniu na rynek pakietu Corel® PaintShop Photo® Pro X3 Ultimate — nowej
kolekcji oprogramowania do edycji zdjęć, w skład której wchodzi program Corel PaintShop
Photo Pro X3 oraz nowe narzędzia twórcze, ułatwiające przygotowanie profesjonalnie
wyglądających zdjęć, bogatych stron internetowych, wspaniałych efektów fotograficznych
oraz inspirujących obrazów cyfrowych. Ten wyjątkowo atrakcyjny pakiet jest dostępny w
sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej zaledwie 89,00 euro.
Nowa wersja Ultimate zawiera niedawno zaktualizowany program PaintShop Photo Pro X3,
ulepszony pod względem wydajności, oraz szeroką gamę oprogramowania poszerzającego
możliwości twórcze entuzjastów fotografii. Są to: program Incomedia™ WebSite X5® Special
Edition, pozwalający na zaprojektowanie, przygotowanie i opublikowanie witryny w zaledwie
pięciu krokach, kolekcja efektów fotograficznych Corel® KPT® Collection oraz program
Corel® Painter™ Essentials 4 do szkicowania, rysowania i prac fotograficzno-malarskich.
Klienci, którzy zakupią wersję Ultimate w pudełku, otrzymają także obszerny drukowany
podręcznik użytkownika* ułatwiający każdemu fotografowi pełne wykorzystanie możliwości
programu PaintShop Photo Pro.
Zaawansowane narzędzia i materiały oferowane w pakiecie Corel PaintShop Photo Pro X3
Ultimate umożliwiają edytowanie i udostępnianie zdjęć na jeszcze więcej sposobów.
Entuzjaści fotografii mogą edytować zdjęcia, tworzyć z nich obrazy malarskie i prezentować
w postaci wyjątkowych drukowanych albumów fotograficznych oraz przyciągających wzrok
galerii internetowych. Na przykład miłośnicy sztuki kulinarnej mogą edytować zdjęcia i
łączyć je z tekstem, aby przygotować osobistą książkę kucharską z ulubionymi potrawami.

Wybierając dowolny z 1400 dostępnych szablonów, można w pięciu prostych krokach
przygotować wyjątkową witrynę internetową lub blog i udostępnić swoje dzieło.
Pakiet Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate zawiera wiele atrakcyjnych
dodatków:
•

Corel® PaintShop Photo® Pro X3: Zaktualizowany niedawno do wersji X3.2,
oferujący teraz większą wydajność i stabilność program Corel PaintShop Photo
Pro X3 zapewnia profesjonalne narzędzia do edytowania zdjęć i zarządzania nimi,
udostępnia funkcje tworzenia projektów fotograficznych, tworzenia kopii
zapasowych i obsługi pokazów slajdów wideo w wysokiej rozdzielczości (HD),
spełniając rosnące potrzeby współczesnych entuzjastów fotografii. Do nowych
narzędzi należą między innymi Organizer i moduł Project Creator, a także
narzędzia do dynamicznej edycji zdjęć Smart Carver™ (Inteligentne skalowanie),
Pracownia obrazków RAW z aparatu fotograficznego i Wyodrębnianie obiektu.

•

Incomedia™ WebSite X5® Special Edition: Doskonałe narzędzie
wspomagające tworzenie idealnych witryn internetowych lub blogów — także z
funkcją podkastów i wideokastów. Zaawansowane narzędzia i ponad 1400
szablonów umożliwiają opracowywanie stron internetowych z przyciągającymi
wzrok elementami, znanymi z najlepszych witryn w Internecie.

•

Corel® KPT® Collection: Zawierająca 24 znakomite moduły dodatkowe filtrów
Kai’s Power Tools kolekcja Corel KPT Collection dostarcza entuzjastom fotografii
wszechstronny zestaw kreatywnych narzędzi do szybkiego uzyskiwania
imponujących efektów.

•

Corel® Painter™ Essentials 4: Świetne rozwiązanie dla stawiających pierwsze
kroki w sztuce cyfrowej. Program Corel Painter Photo Essentials 4 udostępnia
szeroką gamę narzędzi malarskich, fotograficzno-malarskich i narzędzi do
rysowania oraz wyjątkową paletę malowania automatycznego, umożliwiając
użytkownikom tworzenie ze zdjęć zachwycająco realistycznych prac
artystycznych w zaledwie trzech prostych krokach.

•

Obszerny drukowany podręcznik: Niepowtarzalne Centrum edukacyjne,
drukowany podręcznik użytkownika oraz kolorowy podręcznik pracy z programem
zawierają wszystkie informacje potrzebne, aby w pełni wykorzystać możliwości
edycji zdjęć w programie PaintShop Photo Pro X3. *

Te szeroko znane narzędzia do edycji zdjęć dostępne w atrakcyjnej cenie poszerzają możliwości
twórcze entuzjastów fotografii, umożliwiając tworzenie nadzwyczajnych zdjęć.
Ceny i dostępność
Pełna wersja pakietu Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate jest obecnie dostępna w
sugerowanej cenie detalicznej 89,00 euro, a cena uaktualnienia wynosi 69,00 euro. Produkt
można zakupić już dziś w wersji elektronicznej do pobrania (ESD) w witrynie
www.corel.com, natomiast wersja pudełkowa trafi do sprzedawców w Europie, na Bliskim
Wschodzie i w Afryce we wrześniu. Zarejestrowani właściciele programu PaintShop Photo
Pro X3 mogą w sklepie internetowym firmy Corel zakupić uaktualnienie do wersji Ultimate
po specjalnej cenie 29,00 euro. Pakiet Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate będzie także
dostępny na całym świecie w wersji angielskiej, niemieckiej, francuskiej, holenderskiej,
włoskiej, polskiej i japońskiej. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Pod adresem
www.corel.com można pobrać bezpłatnie pełną, 30-dniową wersję próbną.
* Klienci, którzy zakupią pakiet PaintShop Photo Pro X3 Ultimate w postaci pliku do
pobrania, otrzymają podręcznik użytkownika w formie elektronicznej (plik PDF).
Informacje o firmie Corel Corporation
Firma Corel to jeden z wiodących producentów oprogramowania na świecie. Z naszych
produktów korzysta ponad 100 milionów aktywnych użytkowników w 75 krajach. Tworzymy
programy, które pomagają użytkownikom realizować pomysły i dzielić się nimi w
ekscytujący, twórczy i przekonujący sposób. Przez lata działalności firma zdobyła uznanie
dzięki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania produktów, które są łatwe do
opanowania i obsługi oraz pomagają w zwiększaniu produktywności. Firma Corel została
uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za innowacyjność, jakość i wartość
oprogramowania.
Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na całym świecie
oprogramowanie, takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®

Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel®
WordPerfect® Office, WinZip® oraz Corel® Digital Studio™.
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Uwaga dla prasy:
Aby dowiedzieć się więcej na temat pakietu Corel PaintShop Photo Pro X3 Ultimate lub
porozmawiać z członkiem zespołu produktu, prosimy o kontakt:
Tim Schade
Dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589849

