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ShuttlePRO v2

Øg rækkevidden. Arbejd hurtigere. Gør livet enklere.

Videoredigering med ShuttlePRO v2
Når man før i tiden skulle redigere video, havde redigeringsmaskinerne
jog- og shuttle-funktioner, så man kunne søge billede for billede og
spole frem eller tilbage til nøjagtigt det sted, hvorfra man ville se eller
redigere filmen. ShuttlePRO v2 gør dig i stand til at gøre det samme
med dine digitale videofiler, på en Mac eller en pc, ved hjælp af intuitive
fysiske betjeningsmuligheder, som gør det muligt at arbejde hurtigere
og mere præcist. Takket være sine 15 programmerbare knapper, som
giver dig direkte adgang til de mest brugte funktioner i alle populære
videoredigeringsprogrammer, kan ShuttlePRO v2 meget vel vende op og
ned på din måde at redigere video på.

Det handler ikke kun om video!
– Selvom Contours ShuttlePRO v2 oprindeligt blev designet og optimeret
til digital videoproduktion, fungerer den glimrende med en lang række
multimedieprogrammer. Musik, foto, Office-programmer, internetsurfing
eller spil – ShuttlePRO v2 gør det til en helt ny oplevelse at bruge din
computer.

Jim Canter fra creativecow.net
konkluderede i sin anmeldelse:
'ShuttlePRO v2 er vanedannende.
Brug den en dag eller to, og så
er du hooked. Hvis du arbejder
professionelt med at redigere lyd
eller video, skal du få fat i en. Du
kommer ikke til at fortryde det!'

www.contourdesign.dk

ShuttlePRO v2
Jog-hjul i aluminium
– ShuttlePRO v2 har et jog-hjul af høj kvalitet i metal, som sikrer stor
præcision, når du søger billede for billede i dine videoklip. Uanset om du
vil trimme et klip eller tilføje en vigtig effektmarkør i din tidslinje, reagerer
jog-hjulet med et tilfredsstillende klik, så du er sikker på, at du har ramt
rigtigt. Den er fuldt kompatibel med avancerede programmer såsom
Adobe Premiere Pro og forbrugerprogrammer såsom iMovie og sikrer høj
præcision på billedniveau, når du arbejder med videoprojekter.

Gummibelagt Shuttle-hjul
– Det er besværligt at kigge videofiler igennem med høj hastighed ved hjælp af
en mus eller et tastatur. ShuttlePRO v2’s Shuttle-hjul med fjederbelastning
har en gummibelagt overflade for at sikre et godt greb, og hjulet gør det nemt
at søge fremad og baglæns i videotidslinjen med forskellige hastigheder. Nu
kan du altid finde frem til den scene, du vil redigere, uden at du først skal
sidde og lede efter tastaturgenvejene.

Forprogrammeret
– Brugervenlighed er essensen i ShuttlePRO v2, og for at hjælpe dig med
at komme godt i gang indeholder den medfølgende software til Mac og pc
brugsklar konfigurering til programmer såsom Premiere Pro, FinalCut Pro,
iMovie, Sony Vegas, GoPro Studio, Avid Media Composer og mange flere!
Derudover registrerer ShuttlePRO v2 selv, hvilket program du bruger, og
skifter konfiguration automatisk, hvilket er en stor fordel, hvis du arbejder i
flere programmer på det samme projekt.

Et væld af konfigurationsmuligheder
– I mange videoredigeringsprogrammer kræver det flere forskellige
tastetryk eller museklik at udføre selv de mest grundlæggende handlinger,
fx at trimme eller splitte et klip. Det er spild af tid og fører ofte til, at du
mister fokus på din redigering, fordi du skal sidde og lede i skærmmenuer.
Ved hjælp af ShuttlePRO v2’s 15 programmerbare knapper kan du nu
indkode de værktøjer eller makroer, du bruger mest, så du altid har dem
lige ved hånden, når du skal bruge dem. Der medfølger desuden et sæt
klistermærker, så du kan mærke knapperne, som du vil!

Hurtig og intuitiv
– Med en mus i den ene hånd og en ShuttlePRO v2 i den anden bliver
videoredigering nemmere end nogensinde. Selv når du redigerer ved hjælp
af forbrugerprogrammer såsom Adobe Premiere Elements, kan du arbejde
mere professionelt og få en mere positiv oplevelse ved at have alle de typiske
funktioner lige ved hånden.

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.

•

Brug makroer i avancerede programmer såsom

•

Photoshop og Premiere Pro.

•

Komfortabel og ergonomisk form og design.
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