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ShuttlePRO v2

Øg rækkevidden. Arbejd hurtigere. Gør livet enklere.

Det Ultimative Tilbehør
Contour ShuttlePRO v2 er det perfekte tilbehør til dine lyd-, foto- og
videoprogrammer på Mac eller i Windows.
ShuttlePRO v2 har et slankt design, som er skabt til at minimere
tastaturforvirring og maksimere arbejdstempoet, og den er
prækonfigureret til at fungere sammen med mange af de
multimedieprogrammer, der anvendes i dag. I kombination med din mus
eller grafiske tegneplade får den form og funktion til at gå op i en højere
enhed.
Shuttle Pros kraftfulde software til Mac og Windows gør dig i stand til
at vælge forindstillede konfigurationer til populære programmer såsom
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop og Steinberg Cubase. Du kan
også vælge at brugertilpasse konfigurationen til stort set et hvilket som
helst program, hvilket gør ShuttlePRO v2 velegnet til brug sammen med
programmer såsom Microsoft Office, Internet Explorer, Apple Safari,
Google Picasa og mange flere!

Det Smarte Værktøj
ShuttlePRO v2 er endda så smart, at den registrerer, hvis du bruger
flere forskellige programmer i dit arbejde og skifter automatisk til det
dominerende program, så du kan fokusere 100 % på dit projekt.

Som skabt til...
ShuttlePRO v2 er som skabt til
komfort, tempo og alsidighed.
I kombination med din mus eller
tegneplade vil den øge din rækkevidde, hjælpe dig med at arbejde
hurtigere og gøre hverdagen lidt
enklere, når du arbejder på multimedieprojekter.
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ShuttlePRO v2
Standard knapfunktioner
Alle Contour Designs Shuttle-enheder har et jog-hjul og en shuttle-ring, som kan programmeres. ShuttlePRO
v2 har 15 programmerbare knapper. De to øverste knaprækker har aftagelige hætter, så du kan indsætte de
medfølgende labels og gøre det nemt at identificere den funktion, som hver enkelt knap er programmeret til at
udføre.
Afspil/Pause

Eksempel:

Eksporter område

Gem

Kør makro

Ny indspilning
Spol tilbage

Spol frem

Flyt cursor til start

Flyt cursor til slut
Marker ud

Marker ind

Shuttle-positioner i højre side
Shuttle frem Shuttle frem 2x Shuttle frem 5x Shuttle frem 10x -  
Shuttle frem 15x -  
Shuttle frem 30x Genvej: Control + Page Up -

Shuttle-positioner i venstre side
- Shuttle tilbage
- Shuttle tilbage 2x
- Shuttle tilbage 5x
- Shuttle tilbage 10x
- Shuttle tilbage 15x
- Shuttle tilbage 30x
- Genvej: Control + Page Up
Fortryd

Zoom ud

Annuller fortryd

Zoom ind

Skab forandringer med et enkelt knaptryk
ShuttlePRO v2 er lavet af kvalitetsmaterialer og har et diskret design, som giver dig nem adgang til de
15 programmerbare knapper og gør det enkelt at bruge de integrerede jog- og shuttle-funktioner til at
gennemse lyd- og billedfiler eller se forhåndsvisninger af fotokataloger som i Adobe Lightroom.
Med et enkelt klik på en knap kan du foretage ændringer, klippe videoer eller tilføje billedeffekter uden
at bruge tastaturet. Du opnår endnu bedre kontrol takket være ShuttlePRO v2’s mulighed for at gemme
makroer, hvilket gør den til den perfekte følgesvend til programmer såsom Adobe Photoshop, hvor man
ofte gentager komplekse processer.
Software

Hardware

•

Prækonfigureret til et væld af programmer til Mac og Windows.

•

15 fuldt programmerbare knapper på ShuttlePRO v2.

•

Registrerer, hvilket program du bruger, og skifter automatisk
indstillinger.

•

Letgående jog-hjul til præcis navigering og søgning
billede for billede.

•

Flere indstillingsmuligheder i hvert program.

•

Gummibelagt Shuttle-hjul med fjederbelastning.

•

Nemt at brugertilpasse indstillingerne, så ShuttlePRO v2
passer perfekt til dig.

•

Drivere til de nyeste Mac OS X- og Windowsstyresystemer.

Contour Design Nordic A/S | www.contourdesign.dk | Support: shuttle@contourdesign.com

