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Firma Corel przedstawia pakiet CorelDRAW Home & Student Suite X5
Wielokrotnie nagradzane oprogramowanie do projektowania graficznego do użytku
domowego w wyjątkowo atrakcyjnej cenie
Maidenhead, Wielka Brytania — 6 września 2010 — Firma Corel Corporation
zaprezentowała dziś wersję Home and Student swojego sztandarowego produktu —
CorelDRAW® Graphics Suite X5. Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite X5 charakteryzuje
się doskonałą ceną, jedynie 99 euro (z VAT), i umożliwia dokonanie instalacji nawet na 3
komputerach w domu, co pozwala użytkownikom na dostęp do wszystkich narzędzi
potrzebnych do tworzenia wspaniałych projektów oraz szablonów do prac domowych i
szkolnych. Nowy pakiet graficzny jest wyposażony w narzędzia do przygotowywania
różnorodnych projektów — od grafik internetowych i wzorów na koszulki po logo, kartki,
plakaty i ulotki.
Dzięki dołączonej do wersji Home & Student Suite obszernej kolekcji materiałów
użytkownicy mogą w łatwy sposób przekształcać twórcze pomysły w znakomite prace. Do
pakietu dołączono 1300 obrazków clipart, 14 szablonów projektów oraz ponad 140 czcionek
OpenType®. Nowe wbudowane narzędzie do przeszukiwania zawartości Corel® CONNECT™
umożliwia wyszukiwanie grafik, szablonów, czcionek oraz obrazków na komputerach oraz na
wybranych stronach internetowych. Ponadto pakiet zawiera nowe efekty fotograficzne, takie
jak

Żywość,

zwiększający

intensywność

kolorów,

i

Filtr

fotograficzny,

symulujący

właściwości różnych filtrów aparatu. Kolejna przydatna cecha to możliwość uzyskiwania
grafik internetowych w prawidłowej postaci już za pierwszym razem, dzięki nowemu trybowi
widoku pikseli oraz oknu dialogowemu Eksport dla Internetu. Do programu dołączono
drukowany, kolorowy podręcznik wprowadzający oraz dwie godziny szkoleniowych nagrań
wideo, dzięki którym można łatwo i szybko rozpocząć pracę.

Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite X5 zawiera następujące główne
aplikacje:
•

CorelDRAW® X5: intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i układów
stron.

•

Corel® PHOTO-PAINT™ X5: profesjonalna aplikacja do edycji obrazów.

•

Corel® PowerTRACE®: narzędzie pozwalające szybko i dokładnie przekształcać
mapy bitowe w edytowalne grafiki wektorowe.

•

Corel CAPTURE™: narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera
jednym kliknięciem.

•

Corel®

CONNECT™:

wbudowane

narzędzie

umożliwiające

błyskawiczne

wyszukiwanie grafik, szablonów, czcionek i obrazków na komputerze oraz w
wybranych witrynach internetowych.
•

PhotoZoom Pro 2: moduł dodatkowy umożliwiający zachowanie jakości przy
powiększaniu zdjęć cyfrowych w programie Corel® PHOTO-PAINT™ (wymagana
rejestracja).

Ceny i dostępność
Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite X5 jest teraz oferowany w sugerowanej cenie
detalicznej 99 euro (z VAT). Wersje w pudełku można nabyć w Europie, na Bliskim
Wschodzie oraz w Afryce u wiodących sprzedawców. Pakiet CorelDRAW Home & Student
Suite X5 jest dostępny w wersji angielskiej, niemieckiej, francuskiej, holenderskiej, włoskiej,
hiszpańskiej, portugalskiej (brazylijskiej), polskiej, rosyjskiej i czeskiej. Oprogramowanie
może być używane wyłącznie do osobistych, niekomercyjnych celów.
Więcej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5 można znaleźć w witrynie
www.corel.com/coreldraw.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, do jakich celów użytkownicy z całego świata używają
pakietu

CorelDRAW

Graphics

Suite,

zajrzyj

na

stronę

społeczności

produktu:

http://coreldraw.com.
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™.
©2010 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, Corel CONNECT, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Corel
PHOTO-PAINT, Digital Studio, PaintShop Photo, Painter, PowerTRACE, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD, WinZip i
logo Corel są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm
zależnych. Wszystkie pozostałe nazwy produktów oraz wszelkie wymienione zastrzeżone i niezastrzeżone znaki
towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli.

Uwaga dla prasy:
Aby dowiedzieć się więcej na temat pakietu CorelDRAW Home & Student X5 lub
porozmawiać z członkiem zespołu produktu, prosimy o kontakt z:
Tim Schade
Dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589849

