
 

   

  

Pinnacle Studio 18 - porównanie wersji Pinnacle Studio  

Pinnacle Studio 

Plus 

Pinnacle Studio 

Ultimate  

 

Dodatkowe efekty NewBlue (ponad 700 

presetów i 55 wtyczek) 
— — 

 

 

Obsługa formatu 4K Ultra HD — — 
  

Obsługa formatu XAVC S — -- 
  

Authoring Blu-ray -- -- 
  

iZotope Music & Speech Cleaner -- -- 
  

Live Screen Capture -- 
   

Import plików 3D MVC -- 
   

Jednoczesny podgląd okna głównego i 

źródłowego z funkcją Przeciągnij i Upuść 
-- 

   

Kontrola efektów za pomocą klatek 

kluczowych 
-- 

   

Obsługa Dolby 5.1 (import/eksport) -- 
   

Definiowanie skrótów klawiszowych -- 
   

Import, edycja i eksport stereoskopowego 3D -- 
   

Kontrola głębi stereoskopowego 3D -- 
   

Obsługa NVIDIA 3D Vision -- 
   

Obsługa 3D na dwóch monitorach -- 
   

Przycinanie punktów wejścia i wyjścia z klipu 

źródłowego 
-- 

   

Zaawansowany authoring DVD -- 
   

Odłączanie dźwięku od klipu wideo -- 
   

Zaawansowana edycja tytułów -- 
   

Natywna architektura 64-bitowa 
    

17 bezpłatnych utworów od Triple Scoop 

Music     

Sześciotygodniowy dostęp do bezpłatnego 

szkolenia w języku angielskim na stronie 

StudioBacklot.tv 
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Efekty 2D/3D, przejścia, tytuły i szablony 1500+ 1800+ 2000+ 
 

Ilość obsługiwanych ścieżek wideo/audio do 

wielowarstwowej edycji 
6 (3/3) 24 (12/12) bez limitu 

 

Ocenianie i opisywanie materiałów oraz 

tworzenie kolekcji  

zaawansowane zaawansowane 
 

Udoskonalony interfejs 
    

Importowanie i dopracowywanie materiałów 

przygotowywanych w aplikacji Pinnacle 

Studio for iPad
1
 

    

Łatwe publikowanie w serwisach Facebook, 

YouTube i Vimeo     

Eksport do Apple iPad, Apple TV, Microsoft  

Xbox i innych     

Eksport plików do popularnych formatów: 

Flash, DivX, AVCHD 2.0 and MPEG-4     

Storyboard i tryb osi czasu 
    

SmartMovie - automatyczne tworzenie filmów 

z funkcją Przeciągnij i Upuść     

Project Packages – łatwe archiwizowanie i 

przywracanie materiałów     

Współpraca z NVIDIA CUDA 
    

Współpraca z Intel Quick Sync Video 
    

Scorefitter – biblioteka audio do tworzenia 

indywidualnych ścieżek dźwiękowych     

Zintegrowana biblioteka mediów 
    

Korygowanie i udoskonalanie 

wideo/zdjęć/muzyki w bibliotece mediów     

Dopasowana edycja na osi czasu 
    

Korekcja kolorów i odcieni 
    

Edycja przejść między ujęciami 
    

Szablony tematyczne efektów montażu i 

przejść     

Dopasowanie kolorów 3D dla obu oczu 
    

Authoring DVD 
    

[1]
 Aplikacja Pinnacle Studio for iPad nie jest dołączona. 

 


