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ShuttlePRO v2

Jobba enklare. Snabbare. Bekvämare.

Redigera video med ShuttlePRO v2
På den gamla goda tiden, när video fortfarande spelades in på
magnetband, hade videobandspelarna (VTR & VCR) ett joghjul som
gjorde det möjligt att skrubba genom filmen ruta för ruta och spola
fram och tillbaka under redigeringen. Med ShuttlePRO v2 kan du göra
detsamma när du redigerar digital video på Mac eller PC. Fördelen med
ett fysiskt reglage är att du kan klippa filmen snabbare och med högre
precision! Förutom joghjulet har ShuttlePRO v2 15 programmerbara
knappar som ger dig direkt åtkomst till de viktigaste funktionerna i de
vanligaste videoredigeringsprogrammen utan att du behöver använda
tangentbordet.

Mer än bara video!

Jim Canter på creativecow.net
skrev följande i sin recension:

– ShuttlePRO v2 utvecklades för att göra det lättare att redigera video,
men du kommer att upptäcka att det är ett superpraktiskt verktyg även
när du arbetar i andra program. Använd ShuttlePRO v2 när du redigerar
musik och foton, surfar på nätet, jobbar med MS Office eller spelar spel
så får du en helt ny upplevelse vid datorn!

"ShuttlePRO v2 är vanebildande.
Använd den en dag eller två så
kommer du att bli fast. Om du
jobbar med att redigera ljud eller
film – köp den. Du kommer inte att
ångra dig!

www.contourdesign.se

ShuttlePRO v2
Joghjul i aluminium
– ShuttlePRO v2 har ett joghjul i metall av hög kvalitet som gör att du kan
skrubba filmen ruta för ruta på tidslinjen. Med joghjulet kan du också snabbt
och enkelt lägga till och hitta markörer på tidslinjen om du till exempel
ska finjustera ett klipp eller lägga till en effekt. Nu kan du redigera dina
filmer med ruta-för-ruta-precision, oavsett om du använder iMovie eller
proffsprogram som Adobe Premiere Pro.

Gummerat Shuttle-hjul
– Mus och tangentbord är inte de smidigaste verktygen när man snabbt
behöver spola fram och tillbaka i videofiler. ShuttlePRO v2 har ett
fjäderbelastat shuttle-hjul med gummibeläggning som ger ett bra grepp
och som gör det lätt att skrubba fram och tillbaka i olika hastigheter på
tidslinjen. Shuttle-hjulet gör det enkelt att hitta den scen du vill redigera och
du slipper memorera en massa tangentbordskommandon!

Färdiga inställningar
– Användarvänligheten är a och o. Därför innehåller den medföljande
programvaran (Mac och PC) förinställningar för de mest kända
videoredigeringsprogrammen, som Premiere Pro, FinalCut Pro, iMovie,
Sony Vegas, GoPro Studio, Avid Media Composer med flera! ShuttlePRO
v2 känner av vilket program du jobbar i och byter automatiskt till rätt
inställningar, vilket är superpraktiskt om du jobbar med flera olika program
i samma projekt.

Programmerbara knappar
– I många videoredigeringsprogram kan det behövas flera tangenttryckningar
eller musklick för att utföra en sådan elementär åtgärd som att göra ett
klipp eller finjustera längden på en scen. Detta tar tid, och det är lätt att
tappa fokus om man hela tiden måste söka igenom en massa menyer för att
hitta rätt kommando. ShuttlePRO v2 har 15 programmerbara knapppar som
du kan använda till de kommandon eller macron du använder mest. På så
sätt har du alltid det du behöver tillhands! Dessutom medföljer etiketter så
att du kan märka upp knapparna som du vill!

Snabbt och intuitivt
– Att redigera video har aldrig varit enklare. Med datormusen i ena handen
och ShuttlePRO v2 i den andra är du redo att köra igång. ShuttlePRO v2 gör
videoredigeringen roligare och du kommer att kunna jobba på ett proffsigare
sätt även i program som egentligen inte är avsedda för professionell
videoproduktion, till exempel Adobe Premiere Elements.

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.

•

Kör macron i avancerade program som Photoshop och
Premiere Pro.

•

Bekväm och ergonomisk form och design.
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