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Link do produktu: https://corel.sklep.pl/paintshop-pro-2021-ultimate-videostudio-2021-ultimate-bundle-lic-elektronicznap-355.html

PaintShop Pro 2021 Ultimate +
VideoStudio 2021 Ultimate bundle lic. elektroniczna
Cena brutto

719,55 zł

Cena netto

585,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PSP21VS21ULT_BUNDLE

Kod producenta

PSP21VS21ULT_BUNDLE

Producent

Corel

Opis produktu
PaintShop® Pro Ultimate 2021 i VideoStudio® Pro Ultimate 2021 bundle – teraz razem!
Kompletny edytor zdjęć i filmów.
Twórz i edytuj wspaniałe zdjęcia, zabawne filmy i atrakcyjne projekty dzięki PaintShop® Pro Ultimate 2021 i VideoStudio® Pro Ultimate 2021.
Nowy pakiet Corel® PaintShop® Pro 2021 Ultimate to najlepsze rozwiązanie do profesjonalnej edycji zdjęć i projektowania graficznego.

PaintShop Pro® 2021 Ultimate - odkryj przystępną cenowo alternatywę dla Photoshopa
Korzystaj z udoskonalonego, prostego w użyciu programu PaintShop Pro 2021 Ultimate, wraz z ekskluzywnym pakietem dodatkowych aplikacji, których nie znajdziesz w
programie Photoshop.

Odkryj świat pełen kreatywnych możliwości, które ożywią Twoje zdjęcia i projekty graficzne. Zrób to genialnie. Niech to będzie PaintShop® Pro 2021.

PaintShop® Pro 2021 Ultimate oferuje wszechstronny, inspirowany przez użytkowników zestaw narzędzi, który umożliwia łatwą edycję, ulepszanie i poprawianie zdjęć
dzięki ekskluzywnym funkcjom opartym na sztucznej inteligencji. Uzyskaj dostęp do ekskluzywnego pakietu premiowego oprogramowania premium, w tym Sea-to-Sky
Workspace ™, AI HDR Studio, Painter® Essentials ™ 7, PhotoMirage ™ Express i Corel® AfterShot ™ 3, a także ekskluzywnej kolekcji kreatywnej.
PaintShop® Pro 2021 Ultimate, który dostarczy wszystko, czego potrzebujesz, aby przekształcić swoje zdjęcia w coś niesamowitego, oryginalnego i naprawdę
osobistego.

1. NOWE! Upsampling AI

Znacząco powiększ dowolne zdjęcie bez utraty rozdzielczości lub jakości wizualnej. Pozwól, aby moc sztucznej inteligencji powiększyła najdrobniejsze szczegóły, aby
stworzyć idealną ramkę.
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2. NOWE! usuwanie artefaktów AI

Z łatwością usuwaj artefakty JPEG i zniekształcenia w obrazach często występujące podczas kompresji, aby zmniejszyć rozmiar pliku w cyfrowych przepływach pracy.
Odwróć efekty i przywróć drobne szczegóły i oryginalne kolory na swoich zdjęciach dzięki technologii uczenia maszynowego.

3. NOWE! AI Denoise

Z łatwością usuwaj przypadkowe zmiany jasności i koloru na obrazach, zwykle spowodowane słabym oświetleniem. Technologia oparta na sztucznej inteligencji usuwa
niepożądane szumy, dzięki czemu każde zdjęcie jest ostre i wyraźne.

4. NOWE! transfer w stylu AI

Zobacz, jak Twoje zdjęcia natychmiast zmieniają się w stylizowane dzieła sztuki dzięki sile sztucznej inteligencji.
Eksperymentuj z 12 nowymi presetami zaprojektowanymi w celu odtworzenia znanych stylów artystycznych przy użyciu różnych typów mediów.

5. NOWE! obszar roboczy Sea-to-Sky

Rozpocznij swoją przygodę, ulepszając zdjęcia zrobione z głębin morskich po najwyższe chmury na niebie.
Poznaj zupełnie nowy obszar roboczy do edycji zdjęć, zaprojektowany tak, aby przenieść drona i fotografię podwodną na nowy poziom.
Bezproblemowo wprowadzaj poprawki i twórcze ulepszenia za pomocą niestandardowego zestawu narzędzi i przeżyj w pełni najbardziej niezapomniane chwile.

6. ULEPSZONY! obszar roboczy fotografii

Poznaj ulepszony, bardzo uproszczony i intuicyjny interfejs użytkownika, który ma do zaoferowania Photography Workspace. Skoncentruj się wyłącznie na szybkiej edycji
zdjęć w eleganckim i instynktownym środowisku, idealnym dla nowych użytkowników do nauki i opanowania w mgnieniu oka!
Wyposażony we wszystkie niezbędne narzędzia, których potrzebujesz, aby bardzo szybko uzyskać imponujące rezultaty.
Zaprojektowany dla urządzeń dotykowych i Ultra HD 4K, aby pomóc Ci wydajniej pracować.

7. NOWE! zawartość kreatywna

U podstaw PaintShop Pro leży kreatywność. Dlatego dodaliśmy nowe pędzle, palety kolorów, gradienty, wzory i tuby obrazkowe. Pobierz nowe wzory z Welcome Book i

wygenerowano w programie shopGold

znajdź resztę nowej zawartości już wbudowanej w PaintShop Pro 2021.

Corel® PaintShop® Pro 2021

1. Edycja zdjęć na dowolnym poziomie wiedzy

Od profesjonalnych fotografów po pasjonatów, PaintShop Pro 2021 oferuje wszystkie narzędzia potrzebne do edycji i ulepszania fotografii oraz szybkiego i łatwego
tworzenia projektów graficznych.

2. Wiele obszarów roboczych do wyboru

Znajdź przestrzeń roboczą, która odpowiada Twoim potrzebom w zakresie edycji zdjęć i stylowi dzięki PaintShop Pro.

a. Obszar roboczy fotografii

Dopiero zaczynasz w świecie edycji zdjęć? Obszar roboczy fotografii jest stworzony specjalnie dla Ciebie! Ten elegancki i prosty interfejs, z naciskiem na poprawki
jednym kliknięciem, sprawia, że edycja zdjęć jest dziecinnie prosta.

b. Przestrzeń robocza Essentials

Jeśli chcesz zrobić coś więcej niż tylko szybkie poprawki zdjęć, po prostu wybierz obszar roboczy Essentials i rzuć wyzwanie zaawansowanym narzędziom do edycji i
projektowania.

c. Kompletny obszar roboczy

Kompletna przestrzeń robocza umożliwia dostęp do wszystkich możliwości programu PaintShop Pro z profesjonalnymi funkcjami do edycji, projektowania i
organizowania zdjęć.

d. NOWOŚĆ! Przestrzeń robocza Sea-to-SkyTM*

Poznaj zupełnie nowy obszar roboczy do edycji zdjęć, zaprojektowany, aby przenieść fotografię podwodną i dronową na nowy poziom. Bezproblemowo wprowadzaj
poprawki i twórcze ulepszenia za pomocą niestandardowego zestawu narzędzi i przeżyj w pełni najbardziej niezapomniane chwile.
* Tylko w pakiecie Ultimate
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3. Dostosuj wszystko na miarę swoich potrzeb

To nie jest produkt „jeden rozmiar dla wszystkich”.
Stwórz własny obszar roboczy i dostosuj interfejs użytkownika do swoich preferencji, aby pracować najbardziej wydajnie. Ukryj lub pokaż palety i paski narzędzi,
odblokuj palety i paski narzędzi oraz przenieś je w najwygodniejsze miejsce.
Dostosuj rozmiar tekstu, ikon, węzłów i pasków przewijania oraz wybierz kolory tła i obszaru roboczego.

4. Potężne narzędzia i funkcje fotograficzne

Polegaj na szerokiej gamie profesjonalnych narzędzi do edycji obrazu, aby każde ujęcie było najlepsze.

a. Niezbędne narzędzia

Z łatwością przycinaj obszary zdjęcia, aby zmienić ostrość, korzystając z przewodników kompozycji, złotego podziału i reguły trójpodziału.
Z łatwością zmień rozmiar za pomocą jednego z kilku ustawień wstępnych lub zmień rozmiar według pikseli, procentu lub rozmiaru wydruku. Przywróć i napraw stare
zdjęcia za pomocą narzędzi do usuwania zarysowań i korekcji blaknięcia, aby poprawić kontrast i kolor wyblakłych zdjęć.

b. Narzędzia do regulacji

Zmieniaj swoje zdjęcia za pomocą szerokiej gamy potężnych narzędzi do regulacji, w tym jasności i kontrastu, wypełnienia i klarowności, korekcji blaknięcia, balansu
bieli, odcienia i nasycenia, usuwania szumów, jaskrawości, wyostrzania, korekcji kolorów oraz poziomów i krzywych tonalnych.

c. Narzędzia do selekcji i korekty

Wyizoluj obszar, który chcesz zaznaczyć, za pomocą różnych narzędzi do zaznaczania i ulepsz swój wybór za pomocą Pędzla poprawiającego.
Automatycznie koryguj zniekształcenia, winietowanie i aberracje chromatyczne na swoich zdjęciach za pomocą narzędzi do korekcji obiektywu i użyj narzędzia
Prostowanie, aby naprawić przekrzywiony horyzont, lub narzędzia Korekcja perspektywy, aby zdjęcie wyglądało tak, jakby było zrobione pod innym kątem.

d. Kontrola RAW i HDR

Zarządzaj i zapisuj metadane w plikach RAW za pomocą laboratorium RAW w programie PaintShop Pro i koryguj obszary problemowe, takie jak odzyskiwanie
rozjaśnionych świateł lub dostosowywanie cieni, co skutkuje wyższą jakością obrazu końcowego.
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Połącz kilka zdjęć tej samej sceny z różnymi ekspozycjami, aby stworzyć jedno wspaniałe zdjęcie HDR. Narzędzia HDR programu PaintShop Pro zapewniają dostęp do
szerszego zakresu tonalnego, co pozwala uzyskać zapierający dech w piersiach obraz końcowy.

e. Narzędzia oszczędzające czas

Zmniejsz liczbę powtórzeń i przyspiesz złożone czynności edycji zdjęć dzięki skryptom.
Nagraj serię zmian jako skrypt, który można zastosować do dowolnego zdjęcia w dowolnym momencie. Zautomatyzuj edycję wielu zdjęć jednocześnie, korzystając z
przetwarzania wsadowego, takiego jak dodanie znaku wodnego, ramki na zdjęcia lub po prostu zmiana rozmiaru.

f. Obsługa kamery 360 °

Edytuj zdjęcia zrobione aparatem 360 °. Wyprostuj zdjęcie 360 ° za pomocą obrotu lub spraw, aby wyglądało na wyrównane.
Usuń i automatycznie zastąp statyw na obrazie za pomocą Magic Fill programu PaintShop Pro lub stwórz interesujący efekt „przypominający planetę”.

5. Cechy kreatywnego projektu graficznego

PaintShop Pro jest pełen kreatywnych narzędzi dla kreatywnych ludzi.

a. Warstwy i maski

Warstwy i maski są niezbędne do zaawansowanej edycji obrazu, tworzenia kompozycji i projektowania graficznego.
Podczas edycji obrazów użyj wielu nieniszczących warstw, aby z łatwością tworzyć kompozycje zdjęć. Twórz maski, aby ukryć lub pokazać części warstwy, zanikać
między warstwami i precyzyjnie tworzyć efekty specjalne.

b. Narzędzia tekstowe

Dodaj tekst do obrazów, aby stworzyć ciekawe projekty, takie jak mem lub cytat z obrazka. Dostosuj czcionki, rozmiar, styl, wyrównanie, interlinię i kerning za pomocą
pełnego zestawu narzędzi typograficznych.

c. Narzędzia do rysowania, malowania i wypełniania
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Maluj za pomocą nowych, wbudowanych pędzli lub importuj pędzle Adobe Photoshop, aby ożywić swoje projekty cyfrowe. Rysuj za pomocą narzędzi do ilustracji
wektorowych i używaj palet kolorów, gradientów, wzorów i tub obrazowych, aby przenieść swoje projekty na wyższy poziom.

d. Szablony i zawartość kreatywna

Uzyskaj dostęp do szerokiej gamy wbudowanych szablonów do tworzenia kolaży, kart okolicznościowych, obrazów w mediach społecznościowych, banerów
internetowych, broszur, wizytówek i nie tylko.

6. Inteligentne rozwiązania

PaintShop Pro staje się mądrzejszy. Funkcje oparte na sztucznej inteligencji poprawiają jakość zdjęć w mgnieniu oka.

a. Dostosuj zdjęcia jednym kliknięciem

Jeśli chcesz szybko wydobyć to, co najlepsze na zdjęciu, pozwól One Step Photo Fix automatycznie zastosować korekcje kolorów i wyostrzania. Użyj funkcji Smart Photo
Fix, aby dostosować sugerowane ustawienia w celu uzyskania idealnego zdjęcia.

b. Natychmiastowe efekty i filtry

Wyświetl podgląd różnych gotowych efektów fotograficznych, takich jak style filmowe, czarno-białe, krajobrazowe, retro, tradycyjne i artystyczne, lub stosuj wiele
efektów, aby uzyskać jeszcze większy efekt. Przeglądaj setki efektów, w tym 3D, artystyczne, oświetlenie i odbicia, aby dodać kroplę cienie i obramowanie obrazów lub
zamień zdjęcia w szkic lub obraz.

c. Narzędzia do portretu i retuszu

Eliminuje efekt czerwonych oczu, przebarwienia i niechciane linie lub wygładza zmarszczki, wybiela zęby i wyrównuje koloryt skóry.

d. Narzędzia uwzględniające treść

Usuń wady, obiekty i elementy rozpraszające za pomocą narzędzia do usuwania obiektów lub wypróbuj narzędzia do edycji uwzględniające zawartość, takie jak
SmartClone, Magic Move i Magic Fill, aby automatycznie wypełniać pusty obszar podczas przenoszenia lub usuwania obiektu z obrazu, tak aby pasował do otaczającego
tła .
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e. Głębia ostrości i selektywna ostrość

Dodaj rozmycie, baw się głębią ostrości na swoich zdjęciach lub zastosuj efekty bokeh, aby części obrazu były ostre, a reszta rozmazana. Lub użyj opcji Selective Focus,
aby uzyskać efekt Tilt-Shift, aby obraz o naturalnej wielkości wyglądał jak miniaturowy model.

7. Organizuj, zapisuj i udostępniaj swoją pracę

PaintShop Pro ceni nie tylko Twoją kreatywność, ale także praktyczne aspekty zapisywania, przenoszenia, organizowania i udostępniania zasobów.

a. Szeroka kompatybilność plików

Z łatwością importuj, zapisuj i eksportuj w różnych formatach plików, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń.

b. Obsługa wtyczek

Uzyskaj wsparcie dla 64-bitowych wtyczek innych firm, w tym wtyczek lub pędzli Adobe. Importuj pliki PSD i eksportuj do programu Photoshop, aby bez wysiłku
pracować na różnych platformach.

c. Obsługa najnowszych rysików i tabletów graficznych

Połącz PaintShop Pro z tabletem graficznym, aby uzyskać bardziej wyraziste rezultaty. PaintShop Pro obsługuje wszystkie najnowsze popularne i obsługujące WinTab
tablety graficzne, a także Windows Ink, więc niezależnie od tego, czy rysujesz, malujesz, stosujesz korekty lub efekty, możesz użyć pióra, aby uzyskać większą kontrolę.

VideoStudio Ultimate 2021 - wspaniałe projekty filmowe w zasięgu ręki!
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już poznałeś tworzenie filmów, VideoStudio Ultimate 2021 to łatwe i przyjemne w obsłudze narzędzie do edycji
wideo.
NOWE
NOWE
NOWE
NOWE

obszary robocze i uproszczony interfejs użytkownika
kreatywne efekty, w tym Split Screen wideo
poprawki do najpopularniejszych narzędzi do edycji
narzędzia do korekcji soczewki

ULEPSZONA edycja wideo 360 °

Dlaczego wybieramy VideoStudio Ultimate 2021?

NOWOŚĆ!
Program Corel VideoStudio Ultimate 2021 sprawia, że tworzenie najlepszych dotychczas filmów jest przyjemne i łatwe. Ciesz
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się setkami filtrów, tytułów, przejść i grafik typu „przeciągnij i upuść” - i dodaj natychmiastową osobowość dzięki nowym
naklejkom AR! Tylko VideoStudio Ultimate zapewnia dostęp do pełnej kolekcji potężnych narzędzi do edycji i ekskluzywnych
kolekcji efektów wizualnych od liderów branży. Wykorzystaj moc stabilizacji wideo, nagrywania ekranu, gradacji kolorów,
maskowania wideo i nie tylko i zaskocz się tym, co możesz stworzyć w NOWYM VideoStudio Ultimate 2021.

1. Łatwa, intuicyjna i przyjemna edycja wideo z pełną kontrolą

VideoStudio Ultimate 2021 jest łatwe w użyciu, przyjemne w nauce i ułatwia tworzenie filmów, które zachwycają i inspirują!
Bardziej wydajne niż kiedykolwiek, VideoStudio Ultimate 2021 koncentruje się na dodawaniu nowych opcji, które odblokowują
Twoją kreatywność, i ulepszaniu ulubionych funkcji, aby poprawić wrażenia z edycji wideo. Ciesz się tytułami, przejściami,
nakładkami i efektami typu „przeciągnij i upuść” oraz korzystaj z wyjątkowych, potężnych funkcji, takich jak gradacja kolorów,
dynamiczne filmy na podzielonym ekranie i nowo ulepszony Kreator masek, który wykracza poza podstawową edycję i osiąga
kinową jakość. Zdobądź wszystko, co kochasz w VideoStudio Pro, a także ekskluzywne kolekcje efektów premium za zaledwie
kilka dolarów więcej! Na pierwszym miejscu stawiamy wygodę użytkownika, umożliwiając płynną pracę na dwóch monitorach,
edycję na wielościeżkowej osi czasu i oszczędność czasu dzięki usprawnionemu przepływowi pracy, który sprawia, że życie na
żywo i tworzenie filmów jest prostsze niż kiedykolwiek.

2. Pełen funkcji i filtrów, aby każda produkcja była jedyna w swoim rodzaju

VideoStudio jest powszechnie uznawane za zabawne, bogate w funkcje i łatwe w użyciu - dzięki czemu możesz zanurzyć się w
edycji i zaskoczyć się tym, co możesz stworzyć. Skorzystaj z ekskluzywnych kreatywnych dodatków i zaawansowanych funkcji
programu VideoStudio Ultimate 2021, aby przenieść swoje projekty na wyższy poziom. Skorzystaj z ponad 2000 unikalnych,
dostosowywalnych efektów, filtrów i nowych nakładek lub przywołaj dramatyzm swojej historii dzięki efektom ruchu i
dynamicznym tytułom o dużym wpływie. Dodaj zabawę za pomocą modnych naklejek AR i usprawnij edytowanie dzięki
nowym błyskawicznym szablonom projektów. Wykorzystaj ekskluzywne narzędzia do tworzenia niestandardowych masek i
przejść wideo, dostosuj gradację kolorów lub wyświetlaj wiele filmów jednocześnie z dynamicznymi filmami na podzielonym
ekranie - to tylko kilka funkcji, które wyróżniają Ultimate. VideoStudio Ultimate 2021 ma wszystko, czego potrzebujesz, aby
rozszerzyć się poza podstawowe korekty wideo i uzyskać wysokiej jakości wyniki. Jest coś dla każdego edytora wideo niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy edytujesz od lat!

3. Efekty premium - wyłącznie w VideoStudio Ultimate

Wyjdź poza moc Pro dzięki ekskluzywnej kolekcji efektów premium od liderów branży VideoStudio Ultimate. Dokonuj
niezwykłych transformacji twórczych, zwiększ zainteresowanie tytułami 3D i nadaj odpowiedni nastrój każdej scenie. Ciesz się
zoptymalizowanymi pakietami efektów od NewBlueFX i ponad 100 nowymi efektami VitaScene od proDAD. Wprowadzaj
poprawki w czasie rzeczywistym do poruszonych nagrań z ręki dzięki ulepszonemu narzędziu do stabilizacji wideo proDAD
Mercalli. Z łatwością naprawiaj niedoskonałości, koryguj soczewki, poprawiaj i kalibruj kolor, twórz refleksy i wiele więcej!
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