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Adobe premiere pro cs5 price

Funcționeazei cu restul aplicațiilor. Premiere Pro funcționează cu alte aplicații, inclusiv Photoshop, After Effects, Adobe Audition qi Adobe Stock. Deschideți nu zablon motion graphics din after effects, personalizare unul din Adobe Stock Sau integrați su de terțe. 1Dscription2Industry-Leading Performance3Broad Format Support4Eficular
Tools for Creative Editing5Open WorkFlows w / Final Cut, Avid, Digidesign Pro6Unparalled Toolset Integration7Script-to-Screen Workflow8Encoding and Delivery pentru a vizualiza Everywhere9Direct-to-Disk Recording and On-set Monitoring10Efficient Editing with Metadata, from Script Thru Delivery11Native Support DSLR
Cameras1Ent Production Toolset13Client Reviews Made SimpleAdobe's Premiere Pro CS5 Un sistem de editare neliniar complet profesional, premiere Pro CS5 oferă performanță accelerată pe 64 de biți și suport îmbunătățit pentru toate cele mai recente formate fără fluxuri video - inclusiv aparate foto P2, XDCAM HD, RED și DSLR, ar fi
Canon 5D Mark II și Nikon D3s. Compatibilitate crescută cu alte NLE face pentru proiecte de import și export nedureros de la Final Cut Pro și Avid. Ca întotdeauna, Premiere Pro lucrează perfect cu Adobe Photoshop și After Effects, în timp ce Adobe OnLocation și Encore extind fluxul de lucru de editare - de la monitorizarea câmpului și
calibrarea camerei la metadate individuale și reviste fără celule până la autor și stăpânirea proiectelor pentru livrare pe DVD, Blu-ray și Web. Indiferent dacă filmați un videoclip standard pe cea mai mică cameră video sau stăpâniți imaginile RED One la rezoluție 4K, Adobe Premiere Pro CS5 are instrumentele necesare pentru a face
proiectul ușor de mutat de la producție la prezentarea finală. Notă: Adobe Premiere Pro CS5 necesită un sistem de operare pe 64 de biți. Descoperiți motorul nativ de redare Mercury, accelerat pe 64 de biți, care oferă performanță și stabilitate solide, cu rezoluție 4K și nu numai. Deschideți rapid proiectele și creați secvențe cu efecte multi-
stratificate, fără redare. Notă: A se vedea o listă de plăci grafice acceptate în conformitate cu Precizări.Work cu aproape orice video, Formatul de imagine și audio este gratuit de transcodare sau rescriere datorită suportului nativ de editare pentru DV, HDV, RED, DPX, Sony XDCAM, XDCAM HD 50, XDCAM EX și XDCAM HD, Panasonic
P2, DVCPROHD, AVCHD și AVC-Intra, precum și adăugarea de achiziții non-represive de SD și HD cu carduri hardware de la furnizori terți. Creați efecte vizuale și editoriale de înaltă calitate direct în cronologia de editare. Editarea mai rapidă cu instrumente puternice de editare care vă oferă control precis și feedback în timp real.
Adăugați corecție de culoare și alte efecte, filtre de sunet și multe altele. beneficiile creative ale instrumentelor Adobe pentru întregul proiect, explorând noi caracteristici cu Adobe After Effects și alte software-uri Adobe. Colaborați mai eficient prin importul și exportul Final Cut Pro Pro Proiectele inveterate din Adobe Premiere Pro.Work
sunt mai eficiente, de la planificare până la livrare cu un instrument bine integrat în Adobe Premiere Pro CS5. Eliminați vizualizarea intermediară atunci când mutați secvențele în Encore și mutați cu ușurință între secvența editată și Efecte. Pictați, adăugați text și clonați câteva cadre cu caracteristici video noi în Adobe Photoshop CS5
Extended.Move from script to screen mai repede cu Adobe Story, noul serviciu online CS Live. Utilizați căutarea de vorbire pentru a sincroniza scriptul cu cadrele din Adobe Premiere Pro și a face rapid reduceri dure. Cu Adobe Encore, transformați proiectele DVD și Blu-ray Disc în dvd-uri de căutare web și utilizați Adobe Media Encoder
pentru a livra videoclipuri pentru difuzare, dispozitiv, film și distribuție mobilă. Adresează-te publicului, oriunde s-ar afla, pe orice dispozitiv pe care vizionează videoclipuri. Pachetul codifică în fundal pentru o gamă largă de formate web și videoclipuri, precum și pentru a livra DVD-uri, discuri Blu-ray și DVD-uri web interactive.Gestionați
fotografia mai eficient cu Adobe OnLocation CS5, inclusiv cu Adobe Premiere Pro. Înregistrați direct pe unitate și maximizați calitatea imaginii camerei. Organizați imaginile utilizând metadatele importate din Adobe Story, noul serviciu online Adobe CS Live și conectați-vă în timpul fotografierii. Atunci când importați un proiect în Adobe
Premiere Pro, metadatele Adobe OnLocation creează cu ușurință o tăiere brută. Utilizați metadatele adăugate la clipuri în timpul preproducției, pe set și în setul de editare a vorbirii setat pentru a găsi cu ușurință active și a edita mai repede. Exportați metadate pentru a face conținutul mai detectabil și pentru a ajuta la deblocarea noilor
fluxuri de venituri. Editați videoclipuri de la cele mai recente camere DSLR, ar fi Canon 5D Mark II și 7D; Nikon D90, D300 și D3000; Și altele. Noul suport indigene înseamnă că niciodată nu pierde timp prețios transcodare sau rescriere și au întotdeauna acces la calitatea curată a fișierului original. Extindeți kitul de editare la preproducție
și livrare. Adobe Premiere Pro CS5 este livrat împreună cu Adobe OnLocation CS5 pentru monitorizarea, înregistrarea și capturarea directă a unităților; Encore CS5 pentru autori de DVD-uri, discuri Blu-ray și DVD-uri web; și Adobe Media Encoder pentru codare video lot în aproape fiecare format. Colaborați mai eficient cu Adobe CS
Review, un nou serviciu ONLINE CS Live care vă permite să partajați secvențe video de urmărit fără a inscripționa discuri sau a trimite fișiere mari înainte și înapoi. Serviciile ONLINE CS Live sunt gratuite pentru o perioadă limitată de timp - pentru a obține www.adobe.com/go/cslive pentru informații detaliate. CS Review nu va fi disponibil
pentru Adobe Premiere Pro CS5 atunci când software-ul este livrat inițial. Utilizatorii Adobe Premiere Pro CS5 accesează automat integrarea CS Review atunci când aceasta devine disponibilă mai târziu în 2010.Adobe Premiere Pro SpecsVideo SystemNTSC, PAL, HDVideo FormatsDV, Betacam, DigiBeta, HDV, HDV, XDCAM, XDCAM
EX, XDCAM HD, HDCAM, HDCAM SR, P2, DVCPRO, DVCPRO HD, AVCCAM, DPX, Grass Valley, RED R3D, AVC-Intra, 2K, 4K, DSLRAudio FormatsDV Audio, WMA, AIFF, WAV, MP3 Acceptat CodecsdV, Digital Beta Camera, HDV, HDCAM, h.264, DVCPRO HD, D5 HDSupported Files, Windows Media, AVI, BWF, AIFF, JPEG,
PNG, PSD, TIFFNumber Video TracksUmbermulN Audio TracksMultipleFilm Editing SupportY (EDL) SupportYesDeck ControlNot, listat de către producătorulDD AuthoringDVD, Blu-ray, FlashSystem Requirements Intel Core2 Duo sau amD Phenom II procesor; Suportul pe 64 de biți necesită un sistem de operare pe 64 de biți: Microsoft
Windows Vista Home Premium, Business, Ultimate sau Enterprise cu un pachet de servicii 1 sau Windows 7 2GB de RAM (4GB sau mai mult recomandat) 10GB de hard disk disponibil pentru instalare; Spațiu liber suplimentar necesar în timpul instalării (nu se poate instala pe dispozitive de stocare flash amovibile) hard disk 7200RPM
pentru a edita formate video comprimate; RAID 0 pentru un afișaj 1280 x 900 netezesc cu placă video certificată Adobe compatibilă Cu OpenGL 2.0 pentru placă certificată Adobe pentru performanță accelerată a GPU-ului, placă certificată Adobe pentru captare și export pe bandă pentru fluxuri de lucru IEEE 1394 compatibile cu SD/HD,
pentru captură DV și HDV; Exportul benzii și transferul pe un dispozitiv DV al unei plăci de sunet compatibile cu protocolul ASIO sau al unui disc DVD-ROM model de driver Microsoft Windows compatibil cu o unitate DVD cu două straturi (DVD-writer DVD-writer; Arzătoare Blu-ray pentru a crea blu-ray Disc MEDIA) FastTime 7.6.2
software- ul, Esențiale pentru conectivitate a internetului în bandă largă necesare pentru serviciul online Skilled Hardware susținută de plăci grafice NVIDIA pentru Mercury Playback Engine includ: quadro CX (Windows) quadro FX 3 800 (Windows) quadro FX 4800 (Windows și Mac OS) quadro FX 5800 (Windows) GEForce GTX 285
(Windows www.adobe.com/go/64bitsupport) Adobe Premiere Pro CS5.5 pentru Windows este un software profesional de editare non-liniară care permite editorilor să lucreze direct pe o cronologie cu fiecare format de cameră majoră fără benzi, inclusiv P2, XDCAM EX/HD/HD50, JVC ProHD, AVCHD, AVCCAM, DPX, RED R3D, Canon
XF, și Nikon și Canon DSLR. Suportul pentru aceste formate este nativ, astfel încât nu este necesară transcodarea sau re-încadrarea. De asemenea, puteți importa și exporta majoritatea celorlalte formate video populare, grafice și fișiere audio, ar fi FLV, F4V, MPEG-2, Fast Time, Windows Media, AVI, BWF, AIFF, JPEG, PNG, PSD,
TIFF și multe altele. (DV și CAPTURA HDV prin FireWire sunt, desigur, încă acceptate, de asemenea.) Software-ul puternic vă permite să amestecați aceste formate acceptate pe o singură cronologie, cu scalare de înaltă calitate și flexibil interpretări care dau naștere unei căi excepționale de a ieși din formatul de cadru mixt. Pentru a
sprijini editarea creativă agilă, rapidă și puternică, Premiere Pro CS5.5 dispune de un motor de redare Mercury pe 64 de biți, care oferă performanțe software uimitoare, cu sau fără accelerare GPU. De aceea. CS5.5 oferă filtre și efecte suplimentare accelerate de GPU. Integrarea strânsă cu alte programe Adobe Creative Suite a fost mult
timp un semn distinctiv al Premiere, iar pentru CS5.5, Adobe adaugă proiecte rotunde cu Audition CS5.5 pentru editare audio rapidă și flexibilă. Pentru a fi eligibil pentru această actualizare, trebuie să dețineți una dintre următoarele: Premiere Pro CS4, CS3, 2.0, 1.0, Premiere sau Encore DVD 2.0.Note:Premiere Pro CS5.5 necesită un
sistem de operare pe 64 de biți. Sistem.
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