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ShuttlePRO v2

Jobb raskere, enklere og mer bekvemt.

Det Praktiske Verktøyet
Contour ShuttlePRO v2 er perfekt til redigering av lyd, bilde og video på
Mac eller PC.
Dette praktiske verktøyet reduserer antallet tastetrykk, effektiviserer
arbeidsflyten og er forhåndskonfigurert for mange av de vanligste
multimedieprogrammene. ShuttlePRO v2 brukes sammen med mus
eller tegnebrett og har en enestående kombinasjon av form og funksjon.
Den kraftige programvaren i versjoner for Mac og Windows gjør
det mulig å velge mellom forhåndskonfigurasjoner for populære
redigeringsprogrammer som Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop
og Steinberg Cubase. Samtidig kan du opprette dine egne innstillinger
for praktisk talt hvilket som helst program, noe som gjør ShuttlePRO
v2 ideell til bruk med Microsoft Office, Internet Explorer, Apple Safari,
Google Picasa og mange andre programmer.

Det Smarte Verktøyet
ShuttlePRO v2 registrerer hvilke programmer som er åpne, og bytter
automatisk til konfigurasjonen for det du til enhver tid bruker. Dermed
slipper du å konsentrere deg om noe annet enn å fullføre prosjektet ditt.

Derfor bør du prøve ShuttlePRO v2
ShuttlePRO v2 fungerer sammen
med alle vanlige redigeringsprogrammer og lar deg jobbe mer
effektivt og bekvemt.
Når du bruker ShuttlePRO v2 sammen med mus eller tegnebrett,
får du bedre kontroll og raskere
arbeidsflyt, og det blir mye enklere å
jobbe med multimedieprosjekter.
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ShuttlePRO v2
Knapper og funksjoner
Alle Contour Design Shuttle-modeller har et programmerbart jog- og shuttle-hjul. ShuttlePRO v2 har dessuten
15 programmerbare knapper. De to øverste knapperadene har avtakbare hetter, så du kan bruke de medfølgende
etikettene til å merke dem med de funksjonene de er programmert til å utføre.
Eksempel:

Spill av/Pause
Eksporter region

Lagre

Kjør makro

Nytt opptak
Bakover

Fremover

Flytt markøren til begynnelsen

Flytt markøren til slutten
Merke ut

Merke inn

Shuttle-posisjoner til høyre
Spol fremover Spol fremover 2x Spol fremover 5x Spol fremover 10x -  
Spol fremover 15x -  
Spol fremover 30x Tastekombinasjon: Ctrl + Page up -

Shuttle-posisjoner til venstre
- Spol bakover
- Spol bakover 2x
- Spol bakover 5x
- Spol bakover 10x
- Spol bakover 15x
- Spol bakover 30x
- Tastekombinasjon: Ctrl + Page
Angre

Zoom ut

Gjør om

Zoom inn

Redigering med et knappetrykk
ShuttlePRO v2 har profesjonell kvalitet og en funksjonell design som gjør det enkelt å bruke de 15
programmerbare knappene, mens jog- og shuttle-hjulet er praktisk når du skal spole raskt frem og
tilbake på tidslinjen ved redigering av lyd og video, eller når du forhåndsviser bilder for eksempel i Adobe
Lightroom.
Et kjapt trykk på en knapp er alt som skal til for å gjøre endringer, klippe filmer eller bruke bildeeffekter, uten
å måtte ty til tastaturet. ShuttlePRO v2 kan også lagre makroer, og er derfor perfekt til redigeringsoppgaver
med mange kompliserte, gjentatte kommandoer, for eksempel i Adobe Photoshop.
Programvarefunksjoner

Maskinvarefunksjoner

•

Forhåndskonfigurert for en lang rekke programmer til Mac og
Windows.

•

15 fullt programmerbare knapper.

•

Registrerer hvilket program du bruker og bytter automatisk
innstillinger.

•

Jog-hjul for full kontroll og navigering bilde for bilde.

•

Flere innstillinger for hvert program.

•

Fjærbelastet og gummiert shuttle-hjul.

•

Enkelt å legge til og redigere egne innstillinger.

•

Drivere for de nyeste versjonene av Mac OS X og
Windows.
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