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Corel Painter 2022 EN
(WINDOWS/MAC)– lic. Classroom
15+1 do pracowni szkolnej,
EDUKACYJNA, wieczysta
Cena brutto

1 512,90 zł

Cena netto

1 230,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24h - dni robocze

Numer katalogowy

LCCPTR2022MLCRA

Kod producenta

LCCPTR2022MLCRA

Producent

Corel

Opis produktu

Rozwiń kreatywność uczniów z pakietem Painter® 2022!
Corel® Painter® 2022(Windows/Mac) - cyfrowe oprogramowanie malarskie i plastyczne - szkół, uczelni,
innych instytucji edukacyjnych, uczniów i studentów.

Wzbogać swój program nauczania sztuki malarstwa cyfrowego o wyjątkową kolekcję renomowanych materiałów NaturalMedia™ i ultranowoczesnych cyfrowych materiałów artystycznych w programie Painter® 2022.
Uczniowie mogą swobodnie eksperymentować z praktycznie nieograniczoną ilością dzieł sztuki. Gęste farby, płynące
akwarele, rodzaje mediów o fakturze i narzędzia fotograficzne ożywią szeroką gamę projektów w klasie.

Skorzystaj z możliwości tworzenia i wymiany niestandardowych treści, aby usprawnić projekty. Ponadto doceń naukę w
aplikacji, obsługę paska dotykowego MacBook Pro i zgodność z programem Photoshop. Ciesz się zoptymalizowaną szybkością,
mocą i różnorodnością aplikacji artystycznej, której zaufali nauczyciele i profesjonalni artyści, a wszystko to w bardzo
przystępnej cenie!
Painter® 2022. Wszystko oprócz zwyczajności.
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Osiągaj niesamowite rezultaty swoich prac na jeszcze wyższym poziomie dzięki zaufanemu, profesjonalnemu
oprogramowaniu Painter® 2022 do tworzenia sztuki cyfrowej.

Szkicuj, maluj, ilustruj i twórz niezrównaną fotografię za pomocą setek nienagannie realistycznych pędzli stworzonych przez
artystów, dostosowanych tekstur i szeregu wszechstronnych narzędzi artystycznych.
Teraz możesz w prosty sposób mieszać "suche" media, takie jak kredy i pastele, z "mokrymi" mediami na warstwach akwareli,
aby uzyskać niezwykłe rezultaty. Z łatwością edytuj rodzaj stempla, rozmiar i kształt pędzla, a także ciesz się ulepszonym
wyglądem, działaniem i kontrolą tych bardzo popularnych narzędzi.

Dzięki potężnemu wbudowanemu akceleratorowi pędzla Brush Accelerator™ możesz w pełni wykorzystać procesor i GPU oraz
zoptymalizować wydajność programu Painter jednym kliknięciem. Twórz własne pędzle dzięki udoskonalonej bibliotece i inną
zawartość, dostosuj interfejs użytkownika i szukaj inspiracji, dzieląc się swoimi materiałami z innymi artystami. Dodatkowo
rozszerz swój pulpit na iPada za pomocą Sidecar i maluj za pomocą Apple Pencil.

Rozwiń swoją wiedzę o malarstwie dzięki bibliotece bezpłatnych zasobów edukacyjnych i seminariom internetowym na żywo.
Wypróbuj bezpłatnie przez okres próbny już dziś.
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