Informacje o produkcie

Steinberg Cubase Elements 10.5
Cena :
370,00 zł
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Producent : Steinberg

Cubase – oprogramowanie będące zaawansowaną cyfrową stacją roboczą do obróbki dźwięku, stworzoną przez firmę Steinberg Media Technologies,
która umożliwia nagrywanie, produkcję i miksowanie dźwięków. Wiele funkcji znanych wcześniej tylko w studiach nagraniowych jest obecnie dostępnych na
komputerze przy użyciu programu Cubase
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Steinberg powraca z prawdziwą petardą ! Nowy lepszy Cubase 10.5
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Firma Steinberg zaprezentowała najnowszą wersję swojego flagowego programu DAW. Do wersji oznaczonej „dziesiątką" zaktualizowane zostały
równocześnie wszystkie odmiany aplikacji, ale najwięcej nowości pojawiło się w wersji Pro. W programie Cubase Pro 10.5 dostępna jest m.in. nowa wersja
funkcji służącej do edycji dźwięku – VariAudio 3.0, której możliwości zwiększono względem poprzedniej odsłony. W wersji Pro zyskaliśmy też możliwość
szybkiego zapisywania i wywoływania ustawień miksera (czyli własnych alternatywnych miksów) dzięki MixConsole Snapshots. Kolejną nowością w
najwyższej odmianie jest funkcja Audio Alignment umożliwiająca synchronizację wielu podejść czy innych nagrań, dzięki czemu możemy szybko
dopasować jednocześnie wiele ścieżek do określonego śladu referencyjnego. Inne nowości dotyczące jedynie wersji Pro to możliwość importu i eksportu
plików AAF, 20 nowych odpowiedzi impulsowych dla wtyczki REVerence, ulepszona edycja dźwięku do materiału zawierającego obraz oraz zestaw narzędzi
Steinberg Virtual Reality.
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Wśród nowych elementów dostępnych we wszystkich wersjach (Cubase Pro 10.5, Cubase Artist 10.5, Cubase Elements 10.5, Cubase AI 10.5 oraz
Cubase LE 10.5) znalazł się m.in.: odświeżony procesor sygnałowy Channel Strip – przebudowany i wyposażony np. w nowe mierniki.
Częścią każdej z odmian „dziesiątki" jest też nowa wersja perkusyjnej aplikacji Groove Agent 5.
Kolejne nowości wspólne dla wszystkich odmian to dostęp do efektów z poziomu Media Rack i możliwość ich szybkiego przeciągania do projektu czy sekcja
Latency Monitor w mikserze.
Każda z odmian Cubase 10 oferuje też obsługę plików audio w rozdzielczościach 32-bit integer i 64-bit float (nagrywanie, import, eksport, konwersja), a
także wsparcie dla ekranów HiDPI.
Wraz z „dziesiątką" otrzymamy też nowe biblioteki próbek i pętli (łącznie 5 GB), przygotowanych przez znanych producentów – Floriana Meindla (Analog
Techno), Soul Surplus (Soul Asembly), Rawtekk (Raw Ambience), Allena Morgana/SonalSystem (Blockbuster), Beat Butcha (Hip Hop Vault) oraz
Ferdinanda Förscha (Mystic Spaces).
Inne nowości, które są dostępne w różnych wersjach programu (Pro i Artist) to m.in.: usprawniony side-chaining, wtyczka Destroyer oraz wsparcie dla
MPE (MIDI Polyphonic Expression). W poszczególnych odmianach Cubase 10 wprowadzono też różne poprawki i usprawnienia.

Nowości w Cubase 10.5
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VariAudio 3 - Przejmij kontrolę nad wokalem jego wysokością, intonacją i czasem wybrzmiewania dzięki inteligentnym narzędziom.*
MixConsole Snapshoty - porównuj różne wersje swoich projektów w locie, a potem notuj swoje spostrzeżenia.*
Audio Alignment - układaj i dopasowuj swoje nagrania a później porównuj je ze ścieżkami referencyjnymi.*
New channel strip - ulepszony pasek kanałow,nowy poziom precyzji i wygody
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Easy side-chaining - rozbuduj swoje dzieło o side-chain , niesamowite brzmienie szybko i łatwo.**
Groove Agent SE 5 - nowy funkcje i interfejs najlepszego kombajnu perkusyjnego
5 gb najwyższej jakości próbek i pętli wyprodukowanych przez najbardziej cenionych producentów
AAF support - obsługa plików AAF pozwoli ci błyskawicznie wymiane danych z najpopularniejszymi aplikacjami multimedialnymi.*
Distroyer - dodaj analogowego ciepła swoim sćieżkom i miksowi.**
Latency Monitor - pozwala szybko i łatwo zorientować się jakie,ile i gdzie dokładnie występują opóźnienia.
Vintage Verbs od REVerence - nowy lepszy legendarny REVerence,teraz z 20 nowymi impulsowymi charekterystykami odbić (reverbów)*
Effects in the Media Rack - dzieki funkcjonalosci drag and drop znacząco poprawiono kompfort pracy z Rackami efektów.
Wsparcie dla MPE - używaj kontrolerów MPE (MIDI polyphonic expression) bez żadnych komplikacji.**
Steinberg Virtual Reality - intuicyjny pakiet narędzi do udźwiękaiwania wirtualnej rzeczywistości
ARA support - wsparcie dla rozszerzonej komunikacji pomiędzy wtyczkami ARA a Cubase
Ulepszenia dla twórców scieżek dźwiekowych i kompozytorów muzyki filmowej

*- Funkcje dostępne w wersji PRO
**- Funkcje dostępne w wersji PRO i Artist
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ZOBACZ FILM;

