Corel® VideoStudio® Pro X6 biedt nieuwe tools voor belangrijkste nieuwe trends
in video
Met Motion Tracking, Ultra HD, AVCHD 2.0 en verbeterde ondersteuning voor digitale
spiegelreflexcamera's kan elk soort gebruiker geavanceerde videoprojecten maken
Maidenhead (VK), dinsdag 5 maart 2013 – Corel® lanceert vandaag VideoStudio® Pro X6, de nieuwste
versie van de krachtige, maar gebruiksvriendelijke videobewerkingssoftware van het bedrijf. Op basis van
de overweldigende reacties op de baanbrekende release van vorig jaar, heeft Corel nog meer
geavanceerde tools en functies toegevoegd voor nóg meer waarde voor een nóg groter publiek.
Met ondersteuning voor Ultra HD en AVCHD 2.0, functies zoals Motion Tracking en de vergrote modus
voor digitale spiegelreflexcamera's, biedt VideoStudio Pro X6 oplossingen voor alle nieuwste trends in
consumentenvideo. Dankzij deze vooruitstrevende tools, het gebruiksgemak en de snelheid van de
editor, is VideoStudio Pro X6 de ideale toepassing voor videobewerkers op elk niveau, die hoogwaardige
videocontent in alle soorten en maten kunnen maken.
'Tijdens het ontwikkelen van VideoStudio Pro X6, hebben we ons gericht op de kernwaarden, en het
resultaat is een gebruiksvriendelijke bewerkingsoplossing die snel en eenvoudig is, maar in staat om
indrukwekkend resultaat te leveren, ongeacht de ervaring van de gebruiker,' aldus Nick Davies,
Uitvoerend vicevoorzitter en Hoofddirecteur voor Corel Software.
'We hebben beloofd dat we de beste creatieve tools en functies zouden bieden en de nieuwe
mogelijkheden voor het volgen van beweging (Motion Tracking) en ondersteuning voor Ultra HD en
AVCHD 2.0 zijn daar perfecte voorbeelden van. Met de nieuwe tools in X6, gekoppeld aan de tools die
we al in X5 hadden geïntroduceerd, biedt VideoStudio Pro X6 een indrukwekkende lijst opties op
professioneel niveau, maar voor een gewone consumentenprijs,' aldus Davies.

Corel VideoStudio Pro X6 biedt nog meer vernieuwende tools en artistieke opties


NIEUW! Beweging volgen: Met de introductie van het zogenaamde 'Motion Tracking' kan
VideoStudio Pro X6 automatisch de beweging van objecten bijhouden en hieraan afbeeldingen
koppelen, zodat u over fantastische nieuwe creatieve mogelijkheden beschikt.



NIEUW! Beweging aanpassen: Als aanvulling op de nieuwe functie Motion Tracking, kunnen
gebruikers met VideoStudio Pro X6 eigen volgpaden definiëren, waarmee het proces van het
instellen van animatiepaden aanzienlijk wordt versneld. Motion Tracking kan ook worden gebruikt
voor het animeren van stilstaande afbeeldingen en titels.



NIEUW! Ondersteuning voor Ultra HD-video: VideoStudio Pro X6 biedt een groot aantal
invoer-, bewerkings- en uitvoerresoluties voor 4K, zowel in de indeling AVC als MPEG-4,
waarmee gebruikers de mogelijkheden van 4K-apparatuur (zoals de nieuwe GoPro 3 Black)
optimaal kunnen benutten.



NIEUW! AVCHD 2.0: VideoStudio Pro X6 biedt volledige ondersteuning voor de nieuwste
AVCHD 2.0-specificatie, waaronder voor AVCHD 3D-, AVCHD Progressive- en AVCHD
3D/Progressive 50/60p-profielen, voor slow motion-effecten en actievideo. Gebruikers kunnen
hun AVCHD-projecten tevens uitvoeren naar SD-kaart, inclusief menunavigatie en
hoofdstukmarkeringen.



NIEUW! Stop Motion en de vergrote modus voor digitale spiegelreflexcamera's: Met de
nieuwe vergrote modus voor digitale spiegelreflexcamera's wordt de zoeker van de camera
gesimuleerd, waarmee u over een groter compositievenster beschikt met volledige instellingen
voor lensopening, sluitersnelheid, ISO en meer. De hoge HD-opnamekwaliteit van digitale
spiegelreflexcamera's maakt VideoStudio Pro X6 de ideale tool voor hoogwaardige stopmotionproducties voor gebruikers met uiteenlopende vaardigheden, van het onderwijs tot zeer
ervaren stop-motionkunstenaars.



NIEUW! Ondersteuning voor QuickTime-films met alfakanalen: De samenvoeg- en
effectmogelijkheden van het product worden nog verder uitgebreid met de functies voor het
importeren van animatieopnamen met transparante achtergrond, zodat gebruikers animaties en
video-effecten kunnen samenstellen in populaire 2D- en 3D-animatiepakketten en deze kunnen
gebruiken in VideoStudio Pro X6.



NIEUW! Ondertiteleditor: De nieuwe Ondertiteleditor stelt automatisch spraak in video vast en
biedt direct een bewerkbare lijst met mogelijke ondertitelmomenten, waardoor het toevoegen van
ondertitels aanzienlijk wordt versneld.



NIEUW! Tracks omwisselen: Gebruikers kunnen overlaytracks omwisselen, waarmee het
sneller en makkelijker wordt om projecten met meerdere overlaytracks opnieuw in te delen.
Wanneer tracks worden omgewisseld, blijven alle gekoppelde media van elke track behouden, en
worden deze ook verplaatst.



NIEUW! Variabele snelheid: Met de nieuwe functie Variabele snelheid kunnen gebruikers snel
wijzigingen aanbrengen in de afspeelsnelheid van een project, met verschillende intervallen.
Ideaal voor actievideo en 50/60p-opnamen.



Verbeterd! Schermopnamen maken: De schermopnamefuncties in VideoStudio Pro X6 zijn
verbeterd. Gebruikers kunnen nu de framesnelheid van opnamen instellen en beschikken over de
optie om muisklikken vast te leggen.

Corel® VideoStudio® Ultimate X6
Corel lanceert vandaag ook VideoStudio Ultimate X6. Voor videobewerkers die hun creatieve potentieel
verder willen uitbreiden, biedt deze premiumversie een groot aantal geavanceerde plugins van proDAD,
Boris Graffiti en NewBlue, waarmee ze over fantastische extra waarde beschikken. Gebruikers kunnen
effecten in studiokwaliteit en 2D- en 3D-titels toevoegen, peneffecten met animatie toepassen en het
beeld corrigeren en stabiliseren. VideoStudio X6 Ultimate biedt gebruikers nog meer manieren om fraaie
en professioneel ogende films te maken. Bezoek www.corel.com/videostudioultimate voor een volledige
lijst met de plugins die worden geleverd bij VideoStudio Ultimate X6.
Beschikbaarheid en prijzen
Corel VideoStudio Pro X6 en VideoStudio Ultimate X6 zijn direct verkrijgbaar als elektronische software
download (ESD) op www.corel.com en bij geselecteerde Corel-leveranciers. De versies in doos van het
product worden vanaf vandaag wereldwijd gedistribueerd. Beide versies zijn verkrijgbaar in het Engels,
Japans, Duits, Frans, Nederlands, Italiaans en traditioneel Chinees.
De adviesprijs voor VideoStudio Pro X6 is € 69,99 inclusief btw. Gebruikers van VideoStudio Pro X4 of
hoger komen in aanmerking voor de upgradeprijs van € 49,99. De adviesprijs voor VideoStudio Ultimate
X6 is € 89,99 of € 69,99 voor de upgradeversie. Als u een gratis, volledig functionele proefversie wilt
downloaden of meer informatie wilt over Corel VideoStudio Pro X6, kunt u www.corel.com/videostudio
bezoeken.

Bezoek www.corel.com/licensing voor informatie over volumelicenties voor bedrijven en
onderwijsinstellingen.
Bronnen voor de media en bloggers
Bezoek www.corel.com/newsroom voor aanvullende bronnen voor Corel VideoStudio Pro X6, waaronder
materiaal voor recensenten, afbeeldingen en video's.
Praat ook mee over videobewerking


Maak kennis met andere VideoStudio-gebruikers op Facebook
www.facebook.com/corelvideostudio



Volg tevens onze Twitter-updates via @videostudio



Word lid van onze gemeenschap op PhotoVideoLife.com

Over Corel
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste
producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een van
de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en heeft een reputatie opgebouwd als maker van
oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, zodat onze klanten nog creatiever en
productiever kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met honderden prijzen, die een
bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de toegevoegde waarde die wij bieden.

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics
Suite, Corel® Painter©, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® en Corel® WordPerfect® Office.
Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.
© 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. Corel, het Corel-logo, het Corel-ballonlogo,
CorelDRAW, Painter, PaintShop, VideoStudio en WordPerfect zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Corel Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Alle overige productnamen en
gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt en blijven
het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars.
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