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ShuttlePRO v2

Jobb raskere, enklere og mer bekvemt.

Videoredigering med ShuttlePRO v2
Tidligere, da video fortsatt ble innspilt på magnetbånd, hadde
redigeringsmaskinene jog- og shuttle-hjul som gjorde det mulig å
se gjennom filmene bilde for bilde samt spole frem og tilbake under
redigeringen. Med ShuttlePRO v2 kan du gjøre det samme når du
redigerer digital video på Mac eller PC. Den fysiske styreenheten
lar deg jobbe raskere og med større presisjon. Samtidig gir de 15
programmerbare knappene tilgang til de viktigste funksjonene i alle
vanlige videoredigeringsprogrammer. Shuttle PRO v2 er effektiv, intuitiv
og bekvem og gjør det mulig å redigere video på en helt ny måte.

Mer enn bare video!

Jim Canter i creativecow.net
avsluttet sin anmeldelse slik:

– Contour utviklet ShuttlePRO v2 for å gjøre det enklere å redigere
video, men verktøyet er veldig praktisk også sammen med andre typer
programmer: Bruk ShuttlePRO v2 når du redigerer musikk eller bilder,
jobber i MS Office, surfer på nettet eller spiller spill, så får du en helt ny
opplevelse foran datamaskinen.

"ShuttlePRO v2 er vanedannende.
Bruk den en dag eller to, så er du
hektet. Hvis du jobber med redigering av lyd- eller bildefiler, må du
bare skaffe deg en. Du kommer
ikke til å angre!"

www.contourdesign.no

ShuttlePRO v2
Jog-hjul i aluminium
– ShuttlePRO v2 har et jog-hjul i kvalitetsmetall, som gjør det mulig å spole
nøyaktig bilde for bilde på tidslinjen. Med jog-hjulet kan du også raskt og
enkelt legge til og finne igjen markører på tidslinjen, for eksempel når du
skal finjustere et klipp eller legge til en effekt. Nå kan du redigere filmene
dine med bilde-for-bilde-presisjon, enten du bruker enkle programmer som
iMovie eller mer avanserte som Adobe Premiere Pro.

Gummiert shuttle-hjul
– Mus og tastatur er upraktiske verktøyer når du skal spole raskt i videofiler.
ShuttlePRO v2 har et fjærbelastet shuttle-hjul med gummibelegg som gir
godt grep, og som lar deg spole frem og tilbake i forskjellige hastigheter
på tidslinjen. Hjulet gjør det lett å finne den scenen du skal redigere, uten å
måtte huske en masse tastatursnarveier.

Forhåndsprogrammert
– ShuttlePRO v2 er utviklet med tanke på brukervennlighet. Derfor er
den nedlastbare programvaren for Mac og PC forhåndskonfigurert med
innstillinger for de mest populære videoredigeringsprogrammene, som
Premiere Pro, FinalCut Pro, iMovie, Sony Vegas, GoPro Studio og Avid Media
Composer. Dessuten registrerer ShuttlePRO v2 hvilket program du til
enhver tid bruker, og velger automatisk riktig konfigurasjon – en stor fordel
når du jobber med flere programmer i samme prosjekt.

Programmerbare taster
– I mange videoredigeringsprogrammer må du bruke flere tastetrykk eller
museklikk for å utføre selv elementære oppgaver som å finjustere eller dele
opp et klipp. Dette tar tid, og det er lett å miste fokus når du hele tiden må
søke gjennom en masse menyer for å finne riktig kommando. ShuttlePRO v2
har 15 programmerbare knapper som du kan tilordne til de kommandoene
eller makroene du bruker mest, slik at du alltid har dem for hånden. En
pakke etiketter medfølger, så du kan merke knappene som du vil.

Raskt og intuitivt
– Med datamusen i ene hånden og ShuttlePRO v2 i den andre er det enklere
enn noensinne å redigere videofiler. ShuttlePRO v2 gjør videoredigeringen
morsommere, og du kan jobbe på en mer profesjonell måte – selv med
programmer som Adobe Premiere Elements.

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.

•

Lar deg bruke makroer i avanserte programmer som
Photoshop og Premiere Pro.

•

Komfortabel og ergonomisk form og design.
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