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Nowe oprogramowanie do edycji nagrań wideo Corel® VideoStudio® Pro X4 to
bogate możliwości i prostota obsługi
Kompleksowe rozwiązanie do edycji nagrań wideo w rozdzielczości HD, nagrywania dysków
DVD i opracowywania dysków Blu-ray™ ułatwia realizację kreatywnych projektów
Maidenhead, Wielka Brytania — 22 lutego 2011 — firma Corel przedstawiła dzisiaj program Corel®
VideoStudio® Pro X4, nową wersję zaawansowanego rozwiązania do edycji nagrań wideo, które
umożliwia tworzenie i udostępnianie materiałów o profesjonalnej jakości. VideoStudio Pro X4 to
połączenie wszechstronności i prostoty użytkowania, charakteryzuje się niezwykłą szybkością
działania i ułatwia przenoszenie pomysłów na ekran, pozwalając pokonać przeszkody napotykane
dotąd podczas edycji nagrań wideo.
Materiały wideo w rozdzielczości HD są dzisiaj dostępne praktycznie wszędzie — poczynając od
sprzętu w domu, a kończąc na urządzeniach przenośnych. Wprowadzając na rynek oprogramowanie
VideoStudio Pro X4, firma Corel oddaje w ręce użytkowników wyjątkowy pakiet do edycji nagrań wideo,
który zawiera narzędzia pozwalające każdemu rozpocząć tworzenie filmów i uzyskać profesjonalny
efekt końcowy. Udoskonalony, łatwy w użyciu inteligentny interfejs znacznie usprawnienia proces
edycji nagrań wideo, oferując szerokie możliwości i niezwykłą szybkość, co sprawia, iż użytkownicy
mogą bez przeszkód skupić się na artystycznym aspekcie swoich projektów. Dzięki nowym
narzędziom, takim jak Animacja poklatkowa czy Efekt poklatkowy, program VideoStudio Pro X4
pozwala przezwyciężyć trudności, z którymi dotychczas stykali się użytkownicy korzystający z
przeznaczonych dla konsumentów narzędzi do edycji nagrań wideo.
Uproszczone i wszechstronne funkcje edycji nagrań wideo dla każdego
Zarówno początkujący użytkownicy, jak i doświadczeni entuzjaści, mogą w pełni polegać na
oprogramowaniu VideoStudio Pro X4, które pozwala w łatwy sposób tworzyć filmy, dodawać
imponujące efekty artystyczne oraz przyspiesza pracę nad zawartością.
„Optymalizacja pod kątem wykorzystania procesorów drugiej generacji Intel® Core™ i AMD Fusion,
łatwość budowania szablonów i ich udostępniania oraz nowe narzędzia twórcze, między innymi funkcje
animacji poklatkowej i efektu poklatkowego, pozwalają na nieograniczoną swobodę w ramach
trójetapowego procesu przygotowywania filmów”, powiedział Petter Nordwall, dyrektor ds. zarządzania
produktami na rynkach międzynarodowych w firmie Corel.

Krótki przegląd kluczowych funkcji oprogramowania Corel VideoStudio Pro X4:


Nowa funkcja Animacja poklatkowa : Doskonała zabawa podczas tworzenia filmów, w
których ożywają nieruchome przedmioty. Łatwe przechwytywanie obrazu z kamer
internetowych, kamer ręcznych i lustrzanek cyfrowych. Oprogramowanie VideoStudio
umożliwia użytkownikom kontrolowanie czasu naświetlania, dostosowywanie rozdzielczości
przechwytywania oraz korzystanie z funkcji automatycznego przechwytywania w celu
ustawiania automatycznych odcinków czasu przechwytywania.



Nowa funkcja Efekt poklatkowy i efekty stroboskopowe : Łatwe dodawanie efektów
poklatkowych lub stroboskopowych na podstawie serii zdjęć lub nagrań wideo. Obsługa plików
o pełnej rozdzielczości i zbiorów obrazków o bardzo dużym rozmiarze sprawiają, że jest to
idealny pakiet dla fotografów, którzy używają lustrzanek do tworzenia zawartości w
rozdzielczości HD.



Optymalizacja obsługi nowych procesorów : Program VideoStudio Pro X4
zoptymalizowano pod kątem korzystania z nowych procesorów drugiej generacji Intel Core i
AMD Fusion, dzięki czemu działa on z niesamowitą szybkością.



Zaawansowane narzędzia do tworzenia i nagrywania autorskich dysków HD : Dzięki
zintegrowanym narzędziom do obsługi dysków można teraz jeszcze łatwiej tworzyć materiały i
nagrywać je na dyski DVD i Blu-ray Disc™.



Nowa funkcja eksportowania nagrań 3D : Możliwość przekształcania dwuwymiarowych
nagrań wideo w trójwymiarowe oraz nagrywania filmów na dyski DVD, Blu-ray™ i AVCHD™
oraz zapisywania ich w formacie WMV 3D obsługiwanym przez urządzenia przenośne. Do
wszystkich wersji pudełkowych dołączono wysokiej jakości plastikowe okulary 3D.



Nowe obszary robocze z możliwością dostosowywania : Funkcje dowolnego
konfigurowania obszaru roboczego, nawet przy korzystaniu z dwóch monitorów.



Ulepszony Przewodnik Corel Guide : Przewodnik Corel Guide zawiera materiały
szkoleniowe wideo, dzięki którym użytkownik może poznać narzędzia ułatwiające tworzenie
doskonałych filmów. Jedno kliknięcie umożliwia dostęp do szerokiej gamy użytecznych
zasobów, obejmujących aktualizacje produktów, dodatki, zestawy multimediów do pobrania i
nie tylko.



Ulepszone! Udostępnianie w Internecie : Dzięki wstępnie zdefiniowanym ustawieniom
obsługi witryn YouTube™, Vimeo®, Facebook® i Flickr® można łatwo przesyłać zawartość do

ulubionego serwisu, zarówno w wysokiej, jak i standardowej rozdzielczości.


Ulepszone szablony importowania i eksportowania filmów:
Możliwość tworzenia własnych szablonów i efektów, które można umieszczać w Internecie i
udostępniać innym użytkownikom oprogramowania VideoStudio Pro X4.



Ulepszona funkcja Inteligentny pakiet : Automatycznie grupowanie elementów całego
projektu plików wideo, obrazków i dźwięków w jednym folderze, który można łatwo skopiować,
a także skompresować wybraną metodą i zabezpieczyć hasłem w nowo zintegrowanej
technologii WinZip®.

Tworzenie zawartości wideo dla sektora biznesu i edukacji
Corel VideoStudio Pro X4 to kompleksowy pakiet do edycji nagrań wideo, cechujący się niską ceną, co
pozwala zarówno użytkownikom biznesowym, jak i szkołom, korzystać z zaawansowanych środków
komunikacji wizualnej i uwzględniać materiały wideo w programach nauczania. Elastyczne i przystępne
cenowo programy licencjonowania firmy Corel w połączeniu ze szkoleniowymi filmami dołączonymi do
produktu i bezproblemową instalacją w sieci czynią pakiet VideoStudio Pro X4 idealnym wyborem
spełniającym wymagania w zakresie edycji nagrań wideo każdego ośrodka edukacyjnego czy
przedsiębiorstwa.
Dostępność
Oprogramowanie Corel VideoStudio Pro X4 jest dostępne w języku angielskim, niemieckim,
francuskim, holenderskim, włoskim, hiszpańskim, polskim i rosyjskim w sugerowanej cenie detalicznej
89,99 EUR z VAT. Uaktualnienia można nabyć w cenie 69,98 EUR z VAT w witrynie www.corel.com.
Dostępne są również wersje komercyjne i akademickie podlegające licencjonowaniu ilościowemu.
Aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję próbną oprogramowania Corel VideoStudio Pro X4 lub uzyskać
więcej informacji na jego temat, należy odwiedzić witrynę pod adresem www.corel.com/pl/videostudio.
---koniec---

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 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™.
© 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, CorelDRAW, Corel DESIGNER, Digital
Studio, Paint it!, PaintShop Photo, Painter, 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.
Informacja dla prasy:
Aby dowiedzieć się więcej na temat oprogramowania Corel VideoStudio Pro X4 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

