22
Porovnání jednotlivých verzí
Studio

Studio
Plus

Studio
Ultimate

HD

HD

HD, 4k

6
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Neomezeno

NOVINKA

NOVINKA

1 500+

1 800+

2 000+ efektů
NewBlue

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

2 toky

2 toky

2 toky

2 kamery

4 kamery

6 kamer

VÝKONNÉ A PRECIZNÍ ÚPRAVY
Software pro úpravu videa
Počet stop videa/zvuku
Úpravy scénáře a časové osy
Úpravy na časové ose s přesností na snímek
Úpravy videa pomocí přetažení
Úpravy pomocí tří a čtyř bodů
Přizpůsobitelná pracovní plocha a klávesové zkratky
Efekty založené na klíčových snímcích
Oddělit zvuk

KREATIVNÍ FUNKCE
Efekty videa, přechody a šablony
MultiCam Capture
Record your screen and webcam simultaneously and create engaging tutorial video
Úpravy záznamů z více kamer
Můžete synchronizovat a přizpůsobit klipy a vybrat úhel videa při přehrávání
Color Grading
Vylepšení filmu pomocí výkonných ovládacích prvků pro

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Zjednodušené

Základní

Plně funkční

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Odstín a sytost
Ladění barev HSL
LUT
Světlost
Tónová křivka obrázku
Barevné kruhy
Škála vln
Selektivní barva
Zvýraznění jedné barvy, zbytek bude černobílý
Video na rozdělené obrazovce
Zobrazte najednou více toků videa s našimi předem navrženými šablonami nebo
vytvořte vlastní šablonu pomocí Tvůrce šablony rozdělené obrazovky.
Filmové 3D objekty
Tvorba vlastních filmů s novými 3D objekty a editorem 3D titulků
Filmové 3D titulky
Přidávání předvoleb 3D titulků do projektů a vytváření vlastních titulků s editorem
3D titulků
Nástroje pro korekce zkreslení širokoúhlého objektivu
Můžete odstranit zkreslení širokoúhlých objektivů a narovnat horizont
Tvůrce šablon videa
Uložte si dokončené projekty jako šablony videa a vyberte, která média mají být
nahrazena zástupnými znaky pro zrychlení budoucích projektů
Šablony videa
Začněte tvořit film se šablonou koláže s přizpůsobeným motivem

NOVINKA
s klíčovými snímky

NOVINKA

Studio

Studio
Plus

Studio
Ultimate

VYLEPŠENÍ

s mozaikovým
rozostřením

KREATIVNÍ FUNKCE
Fázové animace
Se snadno použitelnými ovládacími prvky můžete snímek po snímku vytvářet
animované filmy s hračkami, jídlem, uměním a dalším
Knihovna hudby ScoreFitter
Můžete přidat bezplatně použitelnou hudbu, která se automaticky přizpůsobí
délce vašeho videa
Automatická tvorba filmů SmartMovie
Přetažení videa, obrázků a hudby z knihovny a rychlé vytváření
fotografických prezentací
Zelená obrazovka / chromatické klíčování
Umístění objektů před virtuální pozadí s využitím zelené obrazovky
Sledování pohybu
Můžete snadno nastavit cíl a sledovat pohybující se objekty na videu a propojit
je s prvky, jako je text nebo grafika

VYLEPŠENÍ

Průhlednost stopy
Přidejte více stop nebo vytvořte vlastní efekty zesílení nebo zeslabení se snadno
ovladatelným nastavením průhlednosti
Ducking
Automatická detekce zvuku či vyprávění a snížení hlasitosti okolního zvuku
Software pro záznam obrazovky
Nahrávejte záznam z obrazovky, systémový zvuk i zvuk mikrofonu pomocí softwaru
Live Screen Capture, který je ideální pro tvorbu výukových videí nebo ukázek
Střih 360° videa
Střih 360° videa a ořez záznamu, přidání titulků a přechodů a převod 360° video
na standardní záznam. Podpora všech oblíbených formátů 360° videa – včetně
vytváření efektů malé planety

VYLEPŠENÍ

Plynulé přechody
Zarovnejte podobné barvy nebo objekty a použijte mezi scénami efekty obrácení,
přiblížení, otočení nebo rychlého střihu

NOVINKA

Efekty malby
Tvorba komiksového vzhledu a převod videa na virtuální animaci
Přechody Morph
Použijte jeden obrázek, tvar nebo posloupnost a vytvořte střihy nebo přechody
mezi scénami bez jasného začátku nebo konce
Špičkové efekty od NewBlueFX
Přidávejte filtry, přechody a speciální efekty z nejoblíbenějších titulků a efektů
NewBlueFX. Získejte přístup ke stovkám efektů, předvoleb, filtrů a dalších nástrojů
pro profesionální vzhled (více než 1 000 předvoleb a 85 modulů plug-in)

ŠPIČKOVÉ EFEKTY OD NEWBLUEFX
NewBlue Video Essentials 1
Vylepšení, optimalizace a zvýšení vaší produktivity s touto oblíbenou kolekcí
všestranných efektů
NewBlue Video Essentials 2
Vytvářejte viněty, prohazujte konkrétní barvy, přidávejte obraz v obraze a korigujte
zkreslení objektivu
NewBlue Video Essentials 3
Můžete snadno rozdělovat obrazovku, zvýraznit důležité oblasti, vyhladit hrany
nebo zvýšit kontrast
NewBlue Video Essentials 4
Proměňte den v noc, vytvářejte odrazy, retušujte pleť a mnoho dalšího
NewBlue Video Essentials 5
Dodejte svému videu důraz se selektivním zaostřením, barevností a odstíny
NewBlue Video Essentials 6
Odstraňte drobné nedostatky, replikujte záznam a zvětšete segment videa

NOVINKA

Studio

Studio
Plus

Studio
Ultimate

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

VYLEPŠENÍ
Více než 20 šablon

VYLEPŠENÍ
Více než 50 šablon

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Import

Import

Import a export

2CH

5.1CH

5.1CH

ŠPIČKOVÉ EFEKTY OD NEWBLUEFX
NewBlue Video Essentials 7
Vyhněte se časově náročnému klíčování snímků při používání pixelování, můžete
snadno zvětšit nebo oddálit statické snímky nebo video a mnoho dalšího
NewBlue Stabilizer
Stabilizujte roztřesené záznamy zachycené na ruční kameru
NewBlue Motion Blends
Začleňte do videa přechody, které se otáčejí, přibližují a rozmazávají
NewBlue Light Blends
Rozjasněte svá videa s přechody mezi scénami inspirovanými světlem, které
zahrnují světelné odlesky, koule, paprsky, efekty stroboskopu a mnoho dalšího
NewBlue Film Effects
Vytvořte autentický vzhled filmů ze staré školy se skvrnami, třasem, puntíky,
škrábanci a zrnitostí

VÝSTUPY A SDÍLENÍ VIDEA
Vkládejte na časovou osu kapitoly
Vypalujte na disky* s kapitolami a nabídkami s programem MyDVD

VYLEPŠENÍ
Více než 100 šablon

Export do všech běžných formátů videa
Export do specifických rozšíření videa
Export na zařízení (např. smartphony a tablety)
Export na web (např. YouTube, Facebook, Flickr a Vimeo)
Balíčky projektů pro snadnou archivaci a/nebo obnovení
Export 360° videa

FORMÁTY A PODPORA
GoPro LVR
HEVC (H.265)**
Dolby Digital
64bitová architektura
Hardwarová akcelerace Intel® Quick Sync Video
Podpora videa VFR ze zařízení iPhone 6 a jiných kamer
Stereoskopický 3D import, export, ovládání hloubky a úpravy
Podpora dvou monitorů 3D, export vedle sebe
Podpora XAVC S
Dekódování XAVC a DVCPRO HD
Import souborů MXF
Video v rozlišení 4K
360° video
*Možnost vytváření disků Blu-ray lze zakoupit v produktu Pinnacle Studio
**Podpora formátu HEVC (H.265) vyžaduje příslušný PC hardware nebo graﬁckou kartu.
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