4. generation

ShuttleXpress

Ditt verktøy for lyd, foto og videoprogrammer
- den kompakte utgaven av multimediaverktøyet ShuttlePRO v2.

Det ideelle verktøyet på trange arbeidsplasser eller når
du er ute og reiser
ShuttleXpress er et bærbart, lett og kostnadseffektivt verktøy som øker
presisjonen i redigeringsarbeidet når du jobber med prosjekter basert
på digitale tidslinjer. I tillegg får du en bedre arbeidsflyt når du jobber i
kontorprogrammer på farten.
Fem programmerbare knapper og et jog- og shuttle-hjul gjør at
ShuttleXpress kan brukes sammen med en rekke programmer som spenner
fra bilderedigering og medisinsk bildebehandling til tekstbehandling og
datainnsamling.

ShuttleXpress er et kompakt multimediaverktøy som er
basert på den prisbelønte ShuttlePro v2
Gir deg programmerbarhet og kontroll over de fleste av de mest populære
multimedia- og kontorprogrammene på markedet. Den velprøvde ergonomiske
designen gjør at ShuttleXpress enkelt kan brukes med én hånd og er perfekt
når du er ute og reiser. ShuttleXpress kobles til datamaskinen via USB og gir
deg bedre kontroll over en rekke Mac- og PC-baserte programmer.

Kompatible programmer
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, nettlesere, Apple iWork og mange
fler…
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ShuttleXpress
Jog- og shuttle-hjul
Mus og tastatur er upraktiske verktøyer når du skal
spole raskt i tidslinjen til programmet du jobber med.
ShuttleXpress har et fjærbelastet jog- og shuttle-hjul som
lar deg spole frem og tilbake i forskjellige hastigheter på
tidslinjen.

Programmerbare knapper
ShuttleXpress har 5 programmerbare knapper som du kan
tilordne til de kommandoene du bruker mest, slik at du
alltid har dem for hånden og får en mer effektiv arbeidsflyt.

Programregistrering
Åpne programmet du ønsker å bruke, så tilpasser
ShuttleXpress seg automatisk for å gi deg funksjonaliteten du trenger. Dette er spesielt praktisk når
du bytter mellom ulike programmer.

Forhåndskonfigurerte innstillinger
ShuttleXpress er utviklet
brukervennlighet. Derfor er
programvaredriverne for Mac
konfigurert med innstillinger for
redigeringsprogrammer.

med tanke på
den nedlastbare
og PC forhåndsover 100 populære

Operativsystemer og nyttige lenker
ShuttleXpress er kompatibelt med Apple-maskiner som
kjører OS 8.6 og oppover og PC-er som kjører Windows 98
og oppover.
Besøk forums.contourdesign.com for oppdaterte
programinnstillinger og alle nødvendige drivere.

Tekniske spesifikasjoner
Vekt
Dimensjoner
Knapper
OS
Tilkobling
Driver
Plug and play

0,66 kg
11 x 11 x 3 cm
5 programmerbare
OSX, Windows
USB
Tilgjengelig for nedlasting
Driver nødvendig
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