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NOWOŚĆ! Roxio Creator NXT 8
(Windows)- licencja elektroniczna
Cena brutto

319,80 zł

Cena netto

260,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

ESDRCRNXT8ML

Kod producenta

ESDRCRNXT8ML

Producent

Roxio

Opis produktu
Roxio Creator NXT 8

- Kompletny pakiet do nagrywania płyt DVD i multimediów

dla systemu Windows

Nagrywaj, kopiuj i twórz płyty
Przechwytuj i edytuj wideo, audio i zdjęcia
NOWOŚĆ! Twórz inteligentne pokazy slajdów i filmy
NOWOŚĆ! Popraw jakość dźwięku
Konwertuj i udostępniaj swoje multimedia

1. Odkryj niesamowitą wartość tego pakietu do nagrywania płyt i kreatywności

Roxio Creator NXT 8 to w pełni załadowany pakiet do nagrywania płyt i multimediów z ponad 20 aplikacjami spełniającymi
wszystkie Twoje potrzeby w zakresie mediów cyfrowych.
Uzyskaj dostęp do wszystkich ulubionych narzędzi do nagrywania i zarządzania multimediami Roxio, a także do kreatywnego
oprogramowania do edycji wideo, edycji audio, malowania cyfrowego i nie tylko!
Zanurz się i zacznij tworzyć swój kolejny projekt, korzystając z niesamowitej wartości oprogramowania Roxio Creator NXT 8.

2. Nagrywaj dyski za pomocą wiodących w branży narzędzi

Roxio Creator zapewnia wiodące w branży narzędzia do nagrywania oraz intuicyjne elementy sterujące metodą „przeciągnij i
upuść”.
Nagrywaj dane, audio, zdjęcia i filmy na dyski CD, DVD i Blu-ray *. Twórz kopie zapasowe ważnych plików, nagrywaj miksy
audio i domowe filmy na płyty, aby udostępniać je znajomym i rodzinie, a nawet obejmuj duże projekty na wielu płytach.
Roxio Creator ułatwia nagrywanie, przechowywanie i ochronę plików dzięki prostym narzędziom do tworzenia kopii
zapasowych i nagrywania.
* = Wymagany zakup wtyczki.

3. Twórz dyski DVD z rozdziałami i menu
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Roxio Creator ma wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia profesjonalnie wyglądających dysków wideo z
dostosowywanymi rozdziałami i menu za pomocą Roxio® MyDVD ™. Wybieraj spośród ponad 100 szablonów tematycznych z
menu, podmenu i rozdziałami.
Po prostu przeciągnij i upuść swoje filmy, aby dodać je do nowego menu! Creator to doskonały sposób na połączenie wielu
filmów na jednej płycie przed nagraniem na dyski DVD i AVCHD w celu udostępniania i odtwarzania z przyjaciółmi i rodziną.
Dodaj osobowość do swojego następnego domowego projektu filmowego dzięki kreatywnym narzędziom do tworzenia dysków
w programie Roxio Creator!

4. Konwertuj swoje multimedia - z płyty na format cyfrowy i między formatami cyfrowymi

Roxio Creator ułatwia przechwytywanie i konwertowanie multimediów. Konwertuj swoje dyski DVD na cyfrowe *, zgrywaj * i
nagrywaj audio z dysków oraz konwertuj lokalne pliki na popularne formaty. Nawet przechwytuj wideo i audio bezpośrednio z
sieci!
Dzięki oprogramowaniu Roxio Creator NXT 8 możesz tchnąć nowe życie w starsze multimedia, digitalizując i ulepszając płyty
LP, taśmy i dźwięk ze starszych urządzeń. Dzięki wszystkim narzędziom, których potrzebujesz do przechwytywania,
konwertowania i ulepszania plików multimedialnych, możesz udostępniać swoje projekty do oglądania na dowolnym
popularnym urządzeniu lub kanale mediów społecznościowych.
* Creator NXT nie kopiuje ani nie konwertuje treści chronionych lub chronionych prawem autorskim.

5. NOWOŚĆ Ulepsz i edytuj dźwięk za pomocą nowych narzędzi

Ulepsz swoje pliki audio, nagrania lektora i nie tylko dzięki nowym narzędziom do edycji dźwięku.
Zmniejsz hałas w tle, wiatr lub buczenie za pomocą narzędzi do redukcji szumów.
Dostosuj długość klipów audio, aby dopasować je do projektu bez zmiany wysokości dźwięku i nie tylko!
Ciesz się czystszym, wyraźniejszym dźwiękiem w następnym projekcie wideo, domowym filmie lub miksie muzycznym. Te
nowe narzędzia do edycji dźwięku uzupełniają program Roxio Creator jako kompletny zestaw do nagrywania płyt i
kreatywności.

6. Nagraj swój ekran i przechwyć wideo

Nagrywaj ekran i przechwytuj wideo z wielu urządzeń za pomocą MultiCam Capture ™.
Podłącz swoje kamery i rejestruj idealnie zsynchronizowane wideo i audio z wielu urządzeń.
Wyświetl podgląd obrazu z każdego podłączonego urządzenia w jednym miejscu i łatwo dostosuj ustawienia każdej kamery
przed rozpoczęciem nagrywania, aby bez wysiłku edytować. Nagrywaj jednocześnie ekran i wideo z kamery internetowej i
twórz wszystko, od szkolenia z oprogramowania po filmy z gier!
Po prostu podłącz preferowane urządzenia, naciśnij przycisk nagrywania, a MultiCam Capture zajmie się resztą.

7. Edytuj filmy przed nagraniem na dysk lub udostępnieniem online

Roxio Creator NXT 8 zapewnia łatwe w użyciu narzędzia do edycji wideo z oprogramowaniem do edycji VideoWave.
Dokonuj szybkich edycji, dodawaj efekty, tytuły, przejścia i muzykę, popraw kolory, a nawet stabilizuj drżący materiał wideo.
Przeciągaj i upuszczaj filmy do szablonów wideo na podzielonym ekranie, aby kreatywnie wyświetlać wiele filmów
jednocześnie.
Graj z dodatkowymi narzędziami, takimi jak przezroczystość toru, śledzenie ruchu i edycja wielu kamer! Roxio Creator ułatwia
pracę z plikami wideo przed nagraniem na dysk lub udostępnieniem w Internecie.

8. Edytuj zdjęcia, aby Twoja kolekcja wyglądała jak najlepiej

wygenerowano w programie shopGold

Roxio Creator NXT Pro 8 jeszcze bardziej rozszerza Twoją kreatywność w zakresie mediów cyfrowych dzięki zaawansowanej
edycji zdjęć w programie Corel® AfterShot ™ 3. Ulepsz kolor, zredukuj efekt czerwonych oczu, usuń zmarszczki i popraw
niedoskonałości zdjęć za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do edycji. Szybko poprawiaj i ulepszaj obrazy RAW oraz zarządzaj
dużymi kolekcjami zdjęć.
Odzyskaj szczegóły prześwietlonych zdjęć, a nawet napraw zniekształcenia! Dopracuj portrety za pomocą precyzyjnych
narzędzi do retuszu, które są idealne do usuwania kurzu, smug i niedoskonałości. Oszczędzaj czas dzięki narzędziom do
przetwarzania wsadowego, które pomagają wprowadzać poprawki do jednego lub tysięcy zdjęć jednocześnie.

9. Twórz pokazy slajdów ze zdjęć i wideo za pomocą FastFlick ™

Zrób film lub pokaz slajdów w kilka minut dzięki FastFlick ™. Przeciągnij i upuść swoje zdjęcia i filmy do dowolnego szablonu, a
następnie dostosuj tytuły, muzykę i nie tylko, aby dostosować projekt do swoich potrzeb.
Narzędzia pokazu slajdów w programie Roxio Creator NXT 8 to doskonały sposób na zestawianie zdjęć ze specjalnego
wydarzenia, wakacji lub sesji zdjęciowej. Z łatwością eksportuj swoje produkcje do popularnych formatów, nagrywaj na płyty
lub przesyłaj do Facebooka lub YouTube!

10. Dbaj o to, aby komputer działał jak nowy dzięki dołączonemu oprogramowaniu narzędziowemu

Utrzymuj, organizuj i odzyskuj miejsce na dysku twardym dzięki Roxio® Genie. Włącz to oprogramowanie narzędziowe, aby
znaleźć duplikaty, uporządkować pliki, zidentyfikować duże pliki i wyczyścić miejsce na dysku twardym. Pliki można usuwać,
przenosić, kopiować, przesyłać do chmury lub tworzyć kopie zapasowe na nośnikach wymiennych. Z łatwością przeglądaj
dyski, aby zobaczyć, jak duże są Twoje foldery i szybko zrozumieć, dokąd zmierza Twoja przestrzeń. Roxio Genie pomoże Ci
wyczyścić pliki i zapewnić szybkie działanie komputera.

11. Udostępniaj w dowolnym miejscu i w dowolnym formacie dzięki wbudowanej funkcji udostępniania

Roxio Creator NXT Pro 8 został zaprojektowany, aby wspierać twórców cyfrowych. Niezależnie od tego, czy pracujesz ze
zdjęciami, plikami audio, wideo czy plikami danych, Creator ułatwia udostępnianie gotowych projektów za pomocą
wbudowanych funkcji udostępniania.
Przesyłaj do YouTube, Vimeo lub innych popularnych witryn do udostępniania bezpośrednio z każdej platformy edycyjnej.
Eksportuj do popularnych formatów, aby odtwarzać online lub przeglądać na ulubionych urządzeniach.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
Creator NXT 8 System Requirements

Minimum System Requirements:

•

Internet connection required for product installation, registration, product updates, and some features

•

Microsoft Windows 10, 64-bit required for some functionality

•

Hard drive with at least 4 GB free space for installation

•

Multi-core processor highly recommended:

•
RAM

For data burning and copy, audio capture, and editing: Intel® 1.6GHz Pentium 4 Processor or AMD equivalent, 1GB

wygenerowano w programie shopGold

•

For video or photo editing, conversion, and playback: Intel Pentium 4 2GHz processor or AMD equivalent and 2GB RAM

•

1024x768 DirectX 9.0c compatible graphics card with at least 16-bit color setting, sound card, DVD-ROM drive

•

For burning and disc copy:

•

MyDVD video disc authoring requires 64-bit OS

•
GB

DVD and BD copy, as well as video editing and authoring, may require a large amount of free disk space, up to 10's of

•

For video capture:

•

OHCI compliant IEEE 1394 FireWire card for use with DV cameras or Roxio Video Capture USB for analog sources

Input Formats:

•
Video: AVI, DV, HDV, DV-AVI, MPEG-1/2/4, MPEG2-HD, DVD-Video, DVR-MS, ASF, MOV (AVC), WMV, 3GP, MPEG2
Transport Stream, AVC (H.264), HEVC (H.265)1, AVCHD, 3D over/under full and half-height, side-by-side full and half-width, 3D
MPO
•

Audio: Audio CD, MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, M4a, MP4, Playlists (WPL, ASX, M3U, PLS, XSPF), AC3

•

Image: 3D MPO, JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF

Output Formats:

•
Video: AVI, DV-AVI, HDV, MPEG-1/2/4, MPEG-2 HD, WMV, WMV HD, AVC (H.264), HEVC (H.265)1, AVCHD, 3GP, 3D
MPO, 3D side-by-side full and half-width, over/under full and half-height, anaglyph red/cyan
•

Audio: MP3, WAV, WMA, Ogg Vorbis, FLAC, MPEG-1/2, M4a, M4b, AAC, Playlists (M3U, PLS, XSPF, WPL)

•

Image: JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF, 3D MPO

•

Video disc formats: DVD, Mini DVD, Blu-ray2

•

Data disc formats: CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD-RAM, BD-R/RE, BD-R/RE DL, BDXL

•

Disc image formats: read ISO, C2D, BIN/CUE, and GI; write ISO

Supported Languages:

•

Roxio Creator NXT: English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Japanese

•

Corel AfterShot 3: English, German, Japanese (requires 64-bit OS)

1 HEVC (H.265) support requires supporting PC hardware or graphics card and Microsoft HEVC Extension

Warunki licencjonowania
Roxio Creator NXT8 - licencja elektroniczna
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Kod producenta: ESDRCRNXT8ML
Platforma: Windows
Licencja: komercyjna (COM) - wieczysta - 1 stanowisko
Forma: klucz licencyjny, wysyłka na email
Język: EN/DE/FR/ES/IT
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