4. generation

ShuttleXpress

Ditt verktyg för ljud, foto och videoapplikationer
- miniversionen av vår multimediacontroller ShuttlePRO v2.

Perfekt när du är på resande fot eller när det är ont om
plats
Detta jog- och shuttlehjul i miniformat är lätt att ta med sig och perfekt för
redigering av musik, video och bilder när du är språng. ShuttleXpress fungerar
dessutom med de vanligaste kontorsprogrammen.
Förutom jog- och shuttlehjul har ShuttleXpress fem programmerbara knappar
som kan användas tillsammans ett stort antal program, från bildredigering
och medicinsk bildbehandling till ordbehandling och inmatning av data.

ShuttleXpress är en multimediacontroller i miniformat
som bygger på den prisbelönta ShuttlePROv2
Detta smidiga joghjul kan programmeras och effektiviserar arbetet i de
vanligaste multimedia- och kontorsprogrammen. ShuttleXpress är utvecklad
för dig som ofta arbetar på språng och den har en ergonomisk utformning
som gör att den ligger perfekt i handen. Anslut ShuttleXpress till USB-porten
på din Mac eller PC och njut av den ökade kontrollen över dina program.

Följande program stöds
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, webbläsare, Apple iWork med
flera…
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ShuttleXpress
Jog och shuttlehjul
Mus och tangentbord är inte de smidigaste verktygen när
man snabbt behöver spola fram och tillbaka i ljud- eller
videofiler. ShuttleXpress har ett fjäderbelastat jog- och
shuttlehjul som gör det lätt att skrubba fram och tillbaka i
olika hastigheter på tidslinjen.

Programmerbara knappar
ShuttleXpress har 5 programmerbara knappar som du
kan använda till de kommandon du använder mest. På så
sätt har du alltid det du behöver tillhands och kan jobba
mer effektivt.

Programigenkänning
När du startar ett program anpassar sig
ShuttleXpress automatiskt och aktiverar de
funktioner du behöver, vilket är särskilt praktiskt om
du ofta växlar mellan olika program.

Förinställningar
Användarvänligheten är a och o – För att hjälpa dig
att komma igång innehåller den nedladdningsbara
programvaran (Mac och PC) förinställningar för mer
än 100 av de mest kända redigeringsprogrammen.

Operativsystem och användbara länkar
ShuttleXpress är kompatibel med Apple-datorer som kör
OS 8.6 eller högre och PC-datorer som kör Windows 98
eller senare version.
Besök forums.contourdesign.com för de senaste
inställningarna och driv-rutinerna!

Tekniska specifikationer
Vikt
Fysiska mått
Knappar
OS
Anslutning
Driver
Plug and play

0,66 kg
11 x 11 x 3 cm
5 programmerbara
OSX, Windows
USB
Tillgängliga för nedladdning
Drivrutin behövs
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