4. generation

ShuttlePRO v2

Jobba enklare. Snabbare. Bekvämare.

Den Perfekta Partnern
Contour ShuttlePRO v2 är det perfekta verktyget för redigering av ljud,
bild och video på Mac eller PC.
ShuttlePRO v2 minimerar antalet tangentbordstryckningar, effektiviserar
arbetsflödet och levereras med förinställningar för många av de
vanligaste multimediaprogrammen. Tillsammans med en mus eller en
ritplatta är ShuttlePRO v2 din perfekta partner vid datorn.
Den kraftfulla medföljande programvaran finns i både Mac- och PCversion och innehåller förinställningar för många av de vanligaste
redigeringsprogammen, såsom Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop
och Steinberg Cubase. Du kan dessutom skapa anpassade inställningar
för i princip vilket program som helst, vilket gör ShuttlePRO v2 till ett
idealiskt verktyg även för Microsoft Office, Internet Explorer, Apple
Safari, Google Picasa och många andra program!

Det Smarta Verktyget
ShuttlePRO v2 känner automatiskt av vilka program som är öppna och
växlar automatiskt till det program du just nu använder så att du kan
fokusera på ditt projekt.

Därför ska du prova ShuttlePro v2
ShuttlePRO v2 fungerar tillsammans med alla vanliga redigeringsprogram och hjälper dig att jobba
snabbare och bekvämare.
När du använder ShuttlePRO v2 i
kombination med mus eller ritplatta
får du bättre kontroll, mer gjort på
kortare tid och det blir roligare att
jobba.

www.contourdesign.se

ShuttlePRO v2
Knappar och funktioner
Alla modeller har ett programmerbart jog- och shuttlehjul. ShuttlePRO v2 har 15 programmerbara knappar.
Knapparna i de två översta raderna är löstagbara så att du lätt kan märka upp dem med de funktioner du har
programmerat.
Exempel:

Play/Paus
Spara

Exportera

Ny inspelning

Kör macro

Bakåt

Framåt

Flytta markören till början

Flytta markören till slutet
Mark out

Mark in

Vrid Shuttle-reglaget åt höger
Spola framåt Spola framåt 2x Spola framåt 5x Spola framåt 10x -  
Spola framåt 15x -  
Spola framåt 30x Tangentbordskommando: Ctrl + Page Up -

Vrid Shuttle-reglaget åt vänster
- Spola tillbaka
- Spola tillbaka 2x
- Spola tillbaka 5x
- Spola tillbaka 10x
- Spola tillbaka 15x
- Spola tillbaka 30x
- Tangentbordskommando: Ctrl + Page Down
Ångra

Zooma ut

Gör om

Zooma in

Redigera med en knapptryckning
Förutom den eleganta designen och genuina kvaliteten har ShuttlePRO v2 15 programmerbara knappar
och jog- och shuttle-reglage för snabb och enkel spolning fram och tillbaka på tidslinjen när du redigerar
ljud och video, eller förhandsgranskar bilder i till exempel Adobe Lightroom.
Med en knapptryckning kan du utföra redigeringskommandon, klippa film eller lägga till bildeffekter utan
att använda tangentbordet. Du kan även spela in och köra macron direkt med ShuttlePRO v2 vilket är
praktiskt för redigeringsåtgärder med många kommandon, i till exempel Adobe Photoshop.
Programfunktioner

Hårdvarufunktioner

•

Förinställningar för många program - både Mac och Windows.

•

15 fullt programmerbara knappar.

•

Känner av vilket program du använder och byter automatiskt
inställningar.

•

Supersmidigt joghjul för navigering ruta-för-ruta ger
bättre kontroll.

•

Många programmeringsmöjligheter för varje program.

•

Fjäderbelastat och gummerat shuttle-hjul.

•

Enkelt att lägga till och göra egna inställningar.

•

Drivrutiner för de senaste versionerna av Mac OS X
and Windows.
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