Informacje o produkcie

Steinberg Wavelab Elements 11
Cena :
599,00 zł
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Nr katalogowy : 48882
Producent : Steinberg

Firma Steinberg od ponad dwudziestu lat rozwija swoje oprogramowanie do edycji materiału audio. Jego kompletność,
mnogość opcji, niezrównana jakość dźwięku, oraz elastyczność w pracy, są powodami dla których WaveLab to
najpopularniejsza na świecie platforma do pracy z materiałem audio. Nagrywanie, zaawansowana edycja, montaż, analiza,
mastering, czy odrestaurowywanie nagrań to zadania, w których sprawdzi się perfekcyjnie.
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WaveLab Elements to idealne rozwiązanie dla użytku domowego, z edycją audio oraz narzędziami do masteringu bazującymi
na tych z wersji Pro.

Co nowego w Elements 11.1
Jeszcze bardziej umacniając swoją reputację w świecie profesjonalnego audio, Steinberg Wavelab Elements 11.1 wprowadził szereg nowych funkcji, które
usprawniają pracę, a także nowe efekty i narzędzia. W pakiecie Elements 11.1 znajduje się siedem różnych efektów typu "one-knob", które pozwalają
uzyskać szybkie i łatwe rezultaty. Rozszerzono także sekcję Master, do której dołączono 25 dodatkowych wtyczek VST.
Jedną z najbardziej znaczących nowych wtyczek jest pakiet MasterRig, który pochodzi z programu WaveLab Pro. Pakiet MasterRig Suite zawiera szereg
narzędzi dynamicznych, w tym limiter, korektor, kompresor, saturator i imager.

Łatwe tworzenie podcastów
Dzięki oprogramowaniu Wavelab Elements 11.1 możesz już dziś rozpocząć tworzenie podcastu. Dzięki narzędziom zapożyczonym z programu WaveLab Cast,
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Elements 11.1 umożliwia łatwe nagrywanie i produkcję podcastów o profesjonalnej jakości. Bezpośrednio z programu Wavelab Elements 11.1 można nawet
włączać muzykę, efekty dźwiękowe, dżingle, a nawet efekty głosowe. Dzięki nowo wprowadzonej funkcji "Ducking" głos użytkownika pozostaje w centrum
uwagi, a muzyka w tle jest ściszana po wykryciu mowy. Po nagraniu i edycji podcastu można go przesłać bezpośrednio z programu do serwisów
podcastowych, takich jak Soundcloud, Podbean i innych.

Usprawniona funkcjonalność
Program Wavelab Elements 11.1 został opracowany z myślą o zapewnieniu szerokiego wachlarza zaawansowanych funkcji i możliwości pełnej wersji
programu Wavelab 11.1 w uproszczonym, przystępnym pakiecie przeznaczonym dla entuzjastów nagrań domowych i muzyki. Oferuje on wszystkie
narzędzia potrzebne do profesjonalnej edycji, analizy i masteringu.

Dogłębne narzędzia i ustawienia
Teraz możesz łatwo prześledzić swoje kroki lub naprawić błąd, korzystając z historii Cofnij/Powtórz w edytorze audio. Historia cofania/redo, dostępna
zarówno w obszarze roboczym Montaż dźwięku, jak i Edytor dźwięku, rejestruje wersje pliku, a nie tylko operacje edycji. Oznacza to, że można uzyskać
dostęp do starszych wersji całego pliku wave, a nie tylko do operacji edycji. Podczas korzystania z Edytora audio znaczniki edycji pokazują, w którym
miejscu fragmenty audio zostały poddane edycji.

Inspektor Montażu
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Ulepszono także okno Montażu audio, które oferuje teraz różne typy ścieżek dzięki nowemu wyglądowi nagłówka ścieżki. Nowy wygląd nagłówka zawiera
dedykowane elementy sterujące dla każdego typu ścieżki (Audio, Referencja i Wideo). Umożliwia on także zmianę rozmiaru wysokości i szerokości każdej
ścieżki, a także płynne przewijanie w pionie podczas korzystania z okna Montażu.

Inspektor Montażu to zupełnie nowa, przeprojektowana wersja narzędzia Efekt Windows. Ulepszona, opływowa konstrukcja działa teraz jako główne centrum
obsługi wtyczek, przetwarzania kanałów, routingu sygnału i nie tylko. Inspektor Montage jest podzielony na dedykowane sekcje Clip, Tstojak i Output, z
poręcznym narzędziem kolorystycznym, które pozwala zachować porządek w klipach.

System miksowania i masteringu typu "wszystko w jednym

Wavelab Elements 11.1 oferuje szereg profesjonalnych wtyczek do miksowania i edycji, które pozwalają uzyskać najlepsze rezultaty w plikach audio. Dzięki
ponad 30 różnym efektom i procesorom wysokiej klasy, Wavelab Elements 11.1 pozwala na dopracowanie i udoskonalenie dźwięku. Wavelab Elements 11.1
zawiera wszechstronny zestaw narzędzi do analizy dźwięku, a także funkcje korekcji błędów, które pozwalają poprawić i wyczyścić pliki audio. Wavelab
Elements 11.1 oferuje wszystkie funkcje potrzebne do rzeźbienia i manipulowania dźwiękiem.
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Siedem nowych efektów typu "one-knob".
Rozszerzona sekcja Master z 25 wtyczkami VST
Teraz zawiera pakiet MasterRig zaczerpnięty z WaveLab Pro
Twórz profesjonalnie brzmiące podcasty, edytuj je i publikuj bezpośrednio z poziomu programu
Nowa funkcja "Ducking" pozwala zachować czyste brzmienie podcastu, zmniejszając głośność muzyki w tle, gdy wykryta zostanie mowa
Ulepszony i usprawniony przepływ pracy
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Obsługuje stronę Steinberg Licencjonowanie - nie jest już wymagany eLicenser USB
Natywne wsparcie dla krzemu Apple - obsługa najnowszych komputerów Mac
Wiodące na świecie rozwiązanie do edycji i masteringu dźwięku
Wysoce intuicyjny interfejs użytkownika
Najnowocześniejsze funkcje edycyjne spectral
Pełna zgodność z M/S
Pakiet wtyczek MasterRig do masteringu high-end
Zaawansowany pomiar głośności zgodny z EBU R128
Możliwość konwersji wsadowej
Narzędzia do automatycznej korekcji błędów
Obsługa odtwarzania wideo umożliwiająca aranżację, edycję i przetwarzanie dźwięku pliku wideo w synchronizacji z obrazem.
Historia cofania/redo to całkowicie nowy system historii edycji cofania/redo, dostępny po raz pierwszy także w obszarze roboczym Edytora audio.
Inspektor montażu audio i lista ścieżek zostały przebudowane, dzięki czemu udoskonalono interfejs użytkownika w oknie montażu audio, z dedykowanymi
elementami sterującymi dla ścieżek audio, referencyjnych i wideo.
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Nowe funkcje

Specyfikacja
●

System operacyjny:
Windows: 64-bit Windows 10
Mac: macOS Catalina, macOS Big Sur
Procesor:
Windows: 64-bitowy procesor wielordzeniowy Intel lub AMD (zalecany Intel i5 lub szybszy)
Mac: Apple Silicone M1 z Rosettą 2
RAM: 4GB (zalecane 8GB)
Miejsce na dysku: 4GB
Rozdzielczość wyświetlacza: 1920 x 1080
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Informacje o produkcie
Aktywacja: Do pobrania pakietu instalacyjnego, aktywacji licencji, konfiguracji konta i rejestracji osobistej/produktu wymagane jest połączenie z
Internetem.
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