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Corel® Paint it!™ Now wzbogaca telefony iPhone® o atrakcyjną
funkcję malowania fotografii
Bezpłatne aplikacje firmy Corel do urządzeń iPhone® i iPad® umożliwiają zamianę
zdjęć w obrazy malarskie za pomocą kilku dotknięć
Maidenhead, Wielka Brytania — 06 stycznia 2011 — Po pomyślnym wprowadzeniu na
rynek aplikacji Corel® Paint it!™ Show do tabletów iPad®, co miało miejsce ubiegłej jesieni,
firma Corel od dziś udostępnia bezpłatną aplikację fotograficzną do telefonów iPhone®.
Corel® Paint it!™ Now umożliwia robienie zdjęć, malowanie ich, prezentację oraz
zamienianie w naturalnie wyglądające obrazy cyfrowe. Po prostu zrób zdjęcie lub wybierz
jedno z biblioteki obrazków i zobacz, jak jest malowane kolejnymi pociągnięciami pędzla.
Dzięki tej atrakcyjnej aplikacji fotograficznej, korzystając z telefonu iPhone, można
udostępniać prace malarskie, na których zostały uwiecznione wakacje lub inne ciekawe
wydarzenia — wystarczy zaledwie kilka dotknięć.
Najnowsza wersja pierwszej aplikacji do pokazów slajdów fotograficzno-malarskich do
tabletów iPad, Corel® Paint it!™ Show, działa także w systemie iOS 4.2, oferuje szybsze
malowanie oraz wbudowany pasek postępu, informujący o ukończeniu malowania. W nowej,
bezpłatnej wersji znajdziemy także łatwą w obsłudze opcję malowania i udostępniania,
dzięki której już po kilku sekundach można zaprezentować najnowsze dzieło.
Warto dzielić się obrazami fotograficznymi z telefonu iPhone®!
Aplikacja Corel Paint it! Now przekształca kolekcję zdjęć na telefonie iPhone w gotową
galerię obrazów cyfrowych, którą można udostępnić rodzinie i znajomym. Zrób zdjęcie
aparatem w telefonie iPhone lub wybierz fotografię z biblioteki obrazków i patrz, jak
stopniowo staje się dziełem sztuki. Możesz błyskawicznie publikować swoje prace w
serwisach Facebook® i Flickr®, przesyłać je pocztą elektroniczną lub zapisywać w folderze
Rolka z aparatu. Oferująca 5 różnych efektów malarskich aplikacja Paint it! Now jest
najprostszym narzędziem do tworzenia naturalnie wyglądających obrazów fotograficznych
na telefonie iPhone.

„Po świetnym przyjęciu aplikacji Corel Paint it! Show do tabletów iPad pragnęliśmy sprawić
podobną satysfakcję użytkownikom telefonów iPhone. Udostępniający kilka efektów
malarskich Paint it! Now to wciągający program, który przekształca zdjęcia na telefonie
iPhone w dzieła sztuki warte pokazania”, powiedział Nick Davies, dyrektor generalny ds.
oprogramowania graficznego i produktywności w firmie Corel. „Bezpłatne aplikacje do
urządzeń iPhone oraz iPad dają możliwość wspaniałej zabawy i kreatywnego korzystania ze
zdjęć”.
Corel Paint it!™ Show do tabletów iPad®
Corel Paint it! Show to aplikacja do pokazów slajdów fotograficzno-malarskich przeznaczona
do tabletów iPad. Oferuje atrakcyjny sposób prezentowania ulubionych zdjęć z serwisu
Facebook i z biblioteki zdjęć tabletu iPad. Zobacz, jak aplikacja Corel Paint it! Show na
Twoich oczach przekształca zdjęcia w pokaz obrazów malarskich, który można dostosować
według własnego uznania.
Dostępność aplikacji
Corel Paint it! Now i Corel Paint it! Show są dostępne jako bezpłatne aplikacje w języku
angielskim na różnych rynkach świata i można je pobrać ze sklepu App Store firmy Apple. Z
aplikacji Corel Paint it! Now mogą korzystać użytkownicy telefonów iPhone 3G, 3GS, 4 oraz
odtwarzaczy iPod® touch 4. generacji z systemem iOS 4 lub nowszym. Aplikacja Corel Paint
it! Show jest dostępna dla użytkowników tabletów iPad z systemem iOS 3.2 lub nowszym.
Więcej informacji na temat aplikacji firmy Corel do urządzeń przenośnych można znaleźć na
stronie pod adresem www.corel.com/mobileapps. Aby móc na bieżąco zapoznawać się z
informacjami dotyczącymi tych aplikacji, dołącz do naszej strony w serwisie Facebook:
www.facebook.com/corel.
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™.
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Informacja dla prasy:
Aby dowiedzieć się więcej na temat aplikacji Corel Paint it! Now lub Corel Paint it! Show lub
porozmawiać z członkiem zespołu produktu, prosimy o kontakt:
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