4. generation

ShuttleXpress

Dit arbejdsredskab til lyd, foto og video applikationer
- den kompakte version af multimediebetjeningsenheden ShuttlePRO v2.

Perfekt at bruge når du er på farten eller arbejder på
begrænset plads
ShuttleXpress er mobil, let og omkostningseffektiv og gør dig i stand til at
redigere dine digitale tidslinjeprojekter med stor præcision. Den kan også
give dig et bedre arbejdsflow i populære tekstbehandlingsprogrammer, når
du er på farten.
Takket være de fem programmerbare knapper samt jog- og shuttle-hjul
kan ShuttleXpress anvendes til en lang række arbejdsopgaver lige fra
fotoredigering og billeddiagnostik til tekstbehandling og dataindtastning.

ShuttleXpress er en kompakt multimediebetjeningsenhed baseret på den prisbelønnede ShuttlePROv2
Takket være de programmerbare knapper gør den dig i stand til
at betjene de fleste af branchens mest populære multimedie- og
tekstbehandlingsprogrammer. Den er beregnet til lejlighedsvis brug, eller
når du er på farten, og det gennemprøvede design sikrer, at ShuttleXpress
ligger godt i hånden. ShuttleXpress tilsluttes din computer via USB og giver
dig langt bedre kontrol over en bred vifte af programmer til både pc og Mac.

Kompatibel software
Adobe Creative Suite, Apple
Final Cut Pro, Apple Logic
Pro, Autodesk Autocad, Avid
Media Composer, Avid Pro
Tools, Boris FX, Sony Vegas
Pro, Steinberg Cubase, webbrowsere, Apple iWork og
mange flere...

www.contourdesign.dk

ShuttleXpress
Jog/shuttle-hjul
Det kan være besværligt at gennemse din tidslinje i
et program, når du kun har en konventionel mus og et
tastatur til rådighed. Det fjederbelastede shuttle-hjul i
ShuttleXpress gør det muligt at søge fremad og bagud i
tidslinjen i flere hastigheder.

Programmerbare knapper
Takket være ShuttleXpress-enhedens 5 programmerbare
knapper kan du nu indkode dine mest brugte genveje, så
du altid har dem lige ved hånden, når du skal bruge dem,
og dermed øge din produktivitet.

AppDetection
Du skal bare åbne det program, du ønsker at bruge
– så tilpasser ShuttleXpress sig automatisk og
giver dig adgang til de funktioner, du har brug for,
hvilket især er praktisk, hvis du ofte skifter mellem
forskellige programmer.

Forhåndskonfigurerede indstillinger
Brugervenlighed er alfa og omega for ShuttleXpress, og for at sikre, at du kommer godt i gang,
indeholder
softwaren
forhåndskonfigurerede
indstillinger til mere end 100 populære kreative
redigeringsprogrammer til både pc og Mac.

Styresystemer og relevante links
ShuttleXpress er kompatibel med Apple-computere, der
kører OS 8.6 og derover, og pc'er, der kører Windows 98
og derover.
Gå ind på forums.contourdesign.com for at finde opdaterede
programindstillinger og de nødvendige drivere!

Tekniske specifikationer
Vægt
Fysiske mål
Knapper
OS
Tilslutning
Driver
Plug and play

0,66 kg
11 x 11 x 3 cm
5 programmerbare knapper
OSX, Windows
USB
Tilgængelig for download
Driver nødvendig
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