
Potęga, precyzja, Pinnacle Studio
Wykorzystaj możliwości i kreatywne funkcje programu Pinnacle Studio™ 22 Ultimate — 

pakietu narzędzi do zaawansowanej edycji zapewniającego niezrównaną precyzję 

i kontrolę. Zakosztuj produkcji filmowej dzięki profesjonalnej klasy narzędziom do edycji 

wideo i dźwięku oraz skorzystaj z setek wysokiej jakości efektów firmy NewBlueFX.
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Edytuj bez ograniczeń dzięki programowi Pinnacle Studio.



Split Screen Video with Keyframes

Dlaczego warto
wybrać program
Pinnacle Studio?

Efekty NewBlueFX

2. Wszechstronna kontrola
Korzystaj z ponad 2000 filtrów wideo, przejść i efektów. 

Szybko uporaj się z typowymi problemami, skoryguj 

kolory i ustabilizuj poruszony obraz.

3. Profesjonalnej klasy narzędzia
Spróbuj swoich sił w edycji nagrań wideo 360°, 

wykorzystaniu techniki zielonego ekranu, wyciszaniu 

dźwięku tła, przechwytywaniu i edytowaniu nagrań 

z kilku kamer i nie tylko.

4. Efekty premium
Tylko w wersji Ultimate! Korzystaj z setek efektów firmy 

NewBlueFX.

5. Jeszcze bardziej profesjonalnie
Profesjonalnej klasy funkcje edycji oraz wysokiej jakości 

narzędzia pozwolą Ci przygotowywać filmy na wysokim 

poziomie bez ponoszenia dużych kosztów.

Dla kogo jest
przeznaczony?
Program Pinnacle Studio jest tak wszechstronny, że 

spełni wymagania zarówno specjalistów od edycji 

nagrań, początkujących użytkowników, jak i firm 

potrzebujących filmów do celów biznesowych.

Profesjonalni twórcy nagrań wideo 

 i przedstawiciele kreatywnych zawodów
Producenci nagrań wideo mogą uzyskać całkowitą 

kontrolę nad procesem edycji dzięki opcjom sterowania 

z wykorzystaniem klatek kluczowych, zaawansowanej 

edycji oraz profesjonalnej klasy funkcjom.

Entuzjaści nagrywania i edytowania filmów
Opracuj scenorys i przygotuj niewielkie produkcje 

z wykorzystaniem efektów specjalnych, uzyskując 

profesjonalne rezultaty bez ponoszenia wysokich 

kosztów.

Okazjonalni twórcy filmów i hobbyści
Edytuj domowe nagrania wideo, twórz pokazy slajdów, 

udostępniaj filmy w Internecie znajomym lub rodzinie 

oraz nagrywaj je na dyski DVD z menu.

Inni autorzy

Specjaliści ds. marketingu, edukatorzy i twórcy 

społecznościowi są w stanie uzyskać bardziej atrakcyjny 

przekaz. Mogą tworzyć filmy instruktażowe, klipy 

do mediów społecznościowych i wiele innych.

Stabilizacja obrazu wideo

Śledzenie ruchu

SIĘGAJ WYŻEJ

OSTRE UJĘCIA
W RUCHU

1. Zaawansowana edycja nagrań wideo
Edytuj nagrania w rozdzielczości HD i 4K na 

nieograniczonej liczbie ścieżek za pomocą opcji 

sterowania z wykorzystaniem klatek kluczowych.



To najbardziej zaawansowana
wersja programu!

! NOWOŚĆ! Cyzelowanie koloru

! NOWOŚĆ! Podział ekranu z klatkami kluczowymi

! NOWOŚĆ! Funkcja trzy- i czteropunktowej edycji

! NOWOŚĆ! Efekty „małej planety”

! NOWOŚĆ! Przechwytywanie i edytowanie nagrań 
z kilku kamer

! NOWOŚĆ! Selektywny kolor

! NOWOŚĆ! Płynne przejścia 

! NOWOŚĆ! Obiekty trójwymiarowe

! ULEPSZONE tworzenie autorskich dysków DVD

Nowości

Recenzja użytkownika

Ten produkt ma

wszystko, czego

potrzebują

zarówno 

początkujący, jak

i profesjonalni

użytkownicy.

Jest wiele

samouczków,

które poprowadzą

Cię przez cały

proces twórczy.

Edytuj nagrania bez ograniczeń dzięki wszechstronnym możliwościom, kreatywnym narzędziom i opcjom kontroli 

programu Pinnacle Studio Ultimate, aby tworzyć filmy na profesjonalnym poziomie! Program Pinnacle Studio Ultimate 

oferuje narzędzia potrzebne do przygotowywania profesjonalnej klasy nagrań wideo, w tym wysokiej jakości efekty 

firmy NewBlueFX. Ten pakiet narzędzi do zaawansowanej edycji zapewnia niezrównaną precyzję i kontrolę.

Selektywny kolor

Zawartość pakietu

! Pinnacle Studio™ 22 Ultimate

! ®Pinnacle™ MyDVD  (tworzenie dysków)

! MultiCam Capture™

! Wysokiej jakości efekty firmy NewBlueFX

Główne aplikacje

Efekty „małej planety”

Płynne przejścia
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Minimalne wymagania systemowe
! Podczas instalacji, rejestracji i aktualizacji produktu 

wymagane jest połączenie internetowe. Do korzystania 

z produktu wymagana jest rejestracja.

! Wymagany jest 64-bitowy system operacyjny: Windows 

10 (zalecany), Windows 8.x, Windows 7 

! Procesor Intel Core i3 albo AMD A4 3,0 GHz lub lepszy

! Co najmniej 4GB pamięci RAM, zdecydowanie zalecane 

ponad 8 GB do edycji nagrań w rozdzielczości UHD, 

z wielu kamer lub 360°

! Zalecana karta graficzna DirectX

! Minimum 256 MB pamięci VRAM VGA, zalecane 512 

MB lub więcej

! Karta dźwiękowa zgodna z Windows (wymagane 

wyjścia wielokanałowe w przypadku dźwięku 

przestrzennego)

! 8 GB miejsca na dysku twardym na pełną instalację

! Wersja cyfrowa do pobrania

Dowiedz się więcej na stronie 
www.pinnaclesys.com

Obsługiwane języki
! Angielski, czeski, duński, hiszpański, holenderski, fiński, 

francuski, japoński, niemiecki, polski, rosyjski, szwedzki 

i włoski

Przedstawiamy rodzinę programów
Pinnacle Studio

Ponad 2000 efektów, tytułów i szablonów

Nieograniczone edytowanie nagrań wideo w jakości
HD i 4K

Zawiera wszystkie funkcje wersji Studio Plus oraz: 

NOWOŚĆ! Podział ekranu z klatkami kluczowymi 

NOWOŚĆ! Pełne cyzelowanie koloru

NOWOŚĆ! Ruchome obiekty 3D

NOWOŚĆ! Płynne przejścia

NOWOŚĆ! Efekty firmy NewBlueFX

ULEPSZONA edycja nagrań wideo 360°

Śledzenie ruchu obiektów z rozmyciem
mozaikowym

Większa liczba obsługiwanych formatów

Ponad 1500 efektów, tytułów i szablonów

Edycja 6 ścieżek wideo w jakości HD

NOWOŚĆ! Uproszczone cyzelowanie koloru 

NOWOŚĆ! Selektywny kolor 

NOWOŚĆ! Nagrywanie ekranu z wielu kamer

Animacja poklatkowa

STUDIO

Ponad 1800 efektów, tytułów i szablonów

Edycja 24 ścieżek wideo w jakości HD

Zawiera wszystkie funkcje wersji Studio oraz: 

NOWOŚĆ! Funkcja trzy- i czteropunktowej edycji

NOWOŚĆ! Podstawowe cyzelowanie koloru 

ULEPSZONE śledzenie ruchu

Korekcja obiektywu szerokokątnego 

Profesjonalnej klasy narzędzia audio

STUDIO PLUS

STUDIO ULTIMATE

Więcej informacji na temat formatów, pomocy technicznej

i dodatkowych wymagań systemowych można znaleźć

w witrynie www.pinnaclesys.com
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