
Vergelijking tussen de versies

Video-effecten, overgangen, titels en sjablonen

Opnamen van meerdere camera's bewerken

Synchroniseer uw clips en lijn ze uit en selecteer welke hoek wordt weergegeven voor de video

Video voor een gesplitst scherm
Toon meerdere videostreams tegelijk met vooraf ontworpen sjablonen of maak er zelf een met de
functie voor het maken van sjablonen

Bewegende 3D-titels
De opties voor titels zijn uitgebreid met titels die video meer op een Hollywoordkraker doen lijken
dan ooit tevoren

1.500+ 1.800+ 2000+
NewBlue-effecten

2 camera's 4 camera's 6 camera's

Videobewerkingssoftware HD HD, 3D HD, 3D, 4k

Aantal video-/audiotracks 6 24 Onbeperkt

Bewerkingen in het storyboard en op de tijdlijn

Tot op een frame nauwkeurig bewerken op de tijdlijn

Aanpasbare werkruimte en sneltoetsen

Effecten op basis van keyframes

Audio loskoppelen

NIEUW NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

Gereedschappen voor groothoeklenscorrectie
Verwijder de vervorming van groothoekcamera's en zet de horizon recht NIEUW NIEUW

Videosjablonen maken
Sla uw voltooide projecten op als videosjabloon en selecteer welke media u wilt vervangen door
een tijdelijke aanduiding, zodat u vergelijkbare projecten in de toekomst snel kunt uitvoeren

NIEUW NIEUW NIEUW

Videosjablonen
Begin met een montagesjabloon met een aangepast thema om uw film samen te stellen.

Stop beweging-animatie
Maak, frame voor frame, animatiefilms met speelgoed, voedsel, kunst en meer met de
eenvoudige besturing

Scorefitter-muziekbibliotheek
Voeg muziek zonder royalty's toe die automatisch wordt aangepast aan de lengte van uw video

Automatische filmproductie met SmartMovie
Sleep uw video, afbeeldingen en muziek uit de bibliotheek en zet uw items neer in SmartMovie om
uw productie een vliegende start te geven, met de toepassing voor automatische films en diashows

Beweging volgen
Het is eenvoudig om een doel in te stellen en om bewegende voorwerpen in uw video te volgen
en te koppelen aan elementen als tekst en afbeeldingen

Transparantie van de tracks
Plaats meerdere tracks boven op elkaar of maak aangepaste fade-in- en fade-out-effecten met
gebruiksvriendelijke instellingen voor de dekking

Audio Ducking 
Hiermee wordt geluid en commentaar automatisch vastgesteld en wordt het volume van het
achtergrondgeluid verlaagd

Software voor schermopnamen
Neem uw scherm op en leg zowel systeemaudio als microfoongeluid vast met Live schermopnamen
maken, ideaal voor het maken van studielessen en demovideo's

Schildereffecten
Creëer het uiterlijk van een cartoon of een aquarel en zet uw video's om in een virtuele animatie NIEUW

Overgangen met vervorming
Neem één beeld, vorm of één opnamereeks en knip de opnamen of plaats overgangen tussen scènes,
zodat er geen zichtbaar begin of einde is

NIEUW

360° Video bewerken
Bewerk uw 360° Video en snijd de opnamen bij, en voeg titels en overgangen toe, nu met
ondersteuning voor alle populaire indelingen voor 360° Video. U kunt zelfs uw 360°-video's
omzetten voor weergave op standaardapparaten.

VERBETERD

Studio
Studio
Plus

Studio
Ultimate

KRACHTIGE EN NAUWKEURIGE BEWERKING

CREATIEVE FUNCTIES

met

mozaïekvervaging

21.5

Selectieve kleur

Benadruk één enkele kleur in uw beeld en geef de rest weer in zwart-wit

NIEUW

NIEUW NIEUW NIEUW

Naadloze overgangen
Lijn gelijke kleuren of voorwerpen uit en laat de opnamen tussen scènes omkeren, draaien, zwiepen 
of zoom erop in of uit

NIEUW



NewBlue-pakket met effecten
Voeg filters, overgangen en speciale effecten toe met de razend populaire NewBlueFX-effecten en 
-titels U krijgt toegang tot honderden effecten, voorkeuzen, filters en andere tools om uw video's
professioneel af te werken (meer dan 1000 voorkeuzen en meer dan 85 plugins)

NewBlue Video Essentials 5
Benadruk de verhaallijnen van uw video met selectieve focus, selectieve kleur en selectieve tint

NewBlue Video Essentials 2
Maak een vignet, wissel specifieke kleuren in een scène, voeg beeld-in-beeld toe en corrigeer
lensvervorming

NewBlue Stabilizer
Trillende video stabiliseren die is vastgelegd met handcamera's

NewBlue Motion Blends
Video-overgangen die kronkelen, zoomen, worden uitgesmeerd en ronddraaien.

1000+
effecten

NIEUW

NewBlue Video Essentials 3
Eenvoudig het scherm splitsen, bepaalde gebieden benadrukken, randen verzachten of
het contrast verbeteren

NewBlue Video Essentials 6
Kleine imperfecties verwijderen, opnamen op een videomuur repliceren, een videosegment voor
nadruk vergroten

NewBlue Video Essentials 7
Voorkom het tijdrovende gebruik van keyframes bij het toepassen van pixeleffecten, pan en zoom
eenvoudig op stilstaande beelden en meer.

NewBlue Light Blends
Uw producties verlichten met op lichteffecten gebaseerde overgangen met lichtflitsen, globes, stralen,
stroboscoopeffecten en meer

NewBlue Film Effects
Het authentieke uiterlijk van oude film creëren met oneffenheden, trillingen, vlekken, krassen
en korreligheid

MyDVD-schijfproductie
Brand op schijf* en voeg menu's, hoofdstukken en muziek toe aan uw dvd met themasjablonen 100+ sjablonen50+ sjablonen20+ sjablonen

Compatibel met de mobiele app
Importeer en verfijn projecten die zijn gemaakt in Pinnacle Studio voor iOS (afzonderlijk verkrijgbaar).

Exporteren naar populaire indelingen en apparaten
Exporteer naar een groot aantal indelingen, zodat opnamen op elk gewenst apparaat kunnen worden
weergegeven (mobiele telefoons, tablets, spelconsoles en meer)

Eenvoudig online delen
Upload uw creaties rechtstreeks naar YouTube, Facebook, Flickr en Vimeo.

Projectpakketten voor eenvoudig archiveren/terugzetten
Het is eenvoudig en snel om projecten te archiveren en/of herstellen

Dolby Digital

Native 64-bitsarchitectuur

®
Intel  Quick Sync Video-hardwareversnelling

Ondersteuning voor VFR-video voor iPhone 6 en andere camera's

IMPORTEREN IMPORTEREN
Importeren

en exporteren

2CH 5.1CH 5.1CH

Stereoscopische 3D importeren, exporteren, bewerken en de diepte ervan regelen

Ondersteuning voor 3D op twee monitoren, 'side by side'-export

XAVC S-ondersteuning

XAVC- en DVCPRO HD-decodering

Ondersteuning voor 4K Ultra HD-video

MXF-bestanden importeren

NIEUW

NewBlue Video Essentials 4
Maak van de dag een nacht, creëer reflecties, werk de huid bij en meer

HEVC (H.265)**

Studio
Studio
Plus

Studio
Ultimate

CREATIEVE FUNCTIES

PREMIUMEFFECTEN VAN NEWBLUEFX

VIDEO-UITVOER EN DELEN

INDELINGEN EN ONDERSTEUNING

* Blu-ray Disc-productiefuncties kunnen worden gekocht in Pinnacle Studio

**Voor HEVC-ondersteuning (H.265) is tevens compatibele hardware of een compatibele grafische kaart vereist
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