
PPIINNNNAACCLLEE HOLLYWOOD FX PRO 

  
 
 
PINNACLE HOLLYWOOD FX PRO 5 on ohjelmisto jolla voit luoda uskomattomia 3D 
siirtymiä, tekstityksiä ja animaatioefektejä. Erittäin tehokas ja luova työkalu 
käytettäväksi Pinnacle Edition, Pinnacle Studio sekä Pinnacle Liquid tuotteiden kanssa.  
 
Saat mukana yli 400 näyttävää 3D efektiä ja siirtymäefektiä, Pinnacle Hollywood FX 
Pro 5 tarjoaa sinulle enemmän luovaa vapautta kuin mikään muu vastaava ohjelmisto 
luokassaan. 
 
 
 
 

TUOTETIETOA 
 
Testaile, luo, ylläpidä ja hallitse täydellisesti kaikki 3D efektit  
Pinnacle Edition, Pinnacle Studio ja Pinnacle Liquid käyttäjä, ota täysi hallinta 3D efekteihin Pinnacle 
Hollywood FX PRO 5 ohjelmistolla. Pinnacle Hollywood FX PRO 5 on tehokas luova työkalu, joka 
sisältää yli 400 uskomatonta 3D efektiä, tekstityksen, sekä animaatio efektit joita on helppo käyttää ja 
ovat täysin muunneltavissa. Voit muutella erittäin laajasti efektin tyyliä, lentorataa ja valoistusta 
yksinkertaisesti parilla hiiren klikkauksella. Mene askel syvemmälle ja luo omat uniikit efektisi käyttäen 
3D objekteja, videota ja 3D tekstiä. 

 

Ammattilaisen efektieditointia  
Voit asettaa suotimia ja warp muuntimia kaikkiin kohteisiin taikka videoihin efektin sisällä. Pari 
muunninta mainitaksemme, löydät paketista kaarteistuksen, räjäytyksen, väreilyn asetettuna kaikille 3D 
kohteille sekä väri, pintamuodostamisen, alfa pyyhkäisyt, posterointi sekä maalaaminen 2D kohteiden 
pinnoille. Pinnacle Hollywood FX PRO 5 ohjelmistossa kaikki efektit ovat täysin avainruudunnettavissa 
ryhmiteltyinä tai erikseen. 

 

 

Pinnacle Hollywood FX PRO 5 tukee Edition ohjelmiston reaaliaikaista GPU arkkitehtuuria.  
Pinnacle Hollywood FX PRO 5 ei pelkästään tuo uskomattomia, ammattitasoisia 
ominaisuuksia sopivalla hinnalla, ohjelmisto tuo mukanaan myös uskomatonta suoritustehoa. 
Pinnacle Hollywood FX PRO 5 on ainoa 3D efektityökalu joka tukee Pinnacle Edition 
ohjelmiston Reaaliaikaista GPU arkkitehtuuria. Ohjelmisto sisältää 25 täysin uutta 
reaaliaikaista efektiä jotka on optimoitu Edition moottorille Kiitos Pinnacle Hollywood FX 
PRO 5 ohjelmiston uudelleentehdyn käyttöliittymän joka tuo mukanaan Pinnacle Edition 5 
ohjelmiston ulkoasun ja tuntuman, täydellisien efektien tekeminen on helpompaa kuin 
koskaan. 

 
 
 
 
 
Yli 400 ammattilaisen 3D efektiä ja siirtymää 
Pinnacle Hollywood FX PRO 5 on saatavilla nyt 425 ammattimaisesti suunnitellulla ja täysin muunneltavilla efekteillä.  
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Uusi käyttöliittymä 
! Hollywood FX PRO 5 ohjelmiston käyttöliittymä on täysin uudistettu parantamaan työnkulkua. Se tarjoaa 

helpon integraation ja hyvän yhteensopivuune Pinnacle Edition tuotteen kanssa. 
! Muunneltavat ikkunakoot, leijuva albumi ikkuna ja uusi ylävalikkopalkki tarjoavat sinulle helpon pääsyn 

Pinnacle Hollywood FX Pro 5 ohjelmiston toimintoihin ja voit muunnella käyttöliittymää omien tarpeidesi 
mukaan.  

! Jaettu esikatselumonitori pystyy näyttämään kameran ylä, sivu ja perspektiivitilan samassa. 
! Uusi tapahtumagraafi näyttää sinulle rakenteellisen näytön projektin elementeistä ja asetuksista puumaisesti.  
! Uusi jaettu selaintyyppinen albumi tarjoaa sinulle suoran pääsyn Efekteihin, Objekteihin, Polkuihin, 

Pintoihin,Mediaan,  Plug-Ineihin, 3D Teksteihin ja Valoihin. 
! Uusi työkalupalkki sisältää myös valinta ja muunnostyökalut helppoon työtilan määrittelyyn kaikissa 

valittavissa näyttötiloisa.  
! Valitun työkalun ominaisuudet ovat automaattisesti kirkastettuina ohjausvalikossa  
! Uudet Sisältövalikot valittavissa hiiren oikean nappulan klikkauksella. 

 
Paremmin hallittavat efektit 
! Kaikki globaalit efektien asetukset  
! Täydellinen edistynyt lentoradan määrittely  
! Kameran paikan, käännön, katselukulman valinta  
! Suodin pluginit kaikkiin medioihin (epätarkennus, avainnus, jne)  
! Warp pluginit kaikkiin 3D objekteihin (räjähdys, väreily, kääntely, jne)  
! Edistynyt avainruutujen hallinta – mahdollistaa avainruudutuksen ja visualisoinnin ajallisesti muuttuvin 

asetuksin. Moniarvo asetukset kuten paikka ja väri voidaan määritellä erikseen. 
 
Voit luoda omia efektejä 
! Voit muutella valmiita efektejä taikka tehdä täysin alusta omia 
! Pinnacle Hollywood FX PRO 5 ohjelmiston avulla voit yksinkertaisesti raahata ja tiputtaa objekteja, polkuja, 

mediaa ja valoja albumien, tapahtumagrafiikkojen ja hakemistojen välillä  
! Voit lisätä pisteisen, suoran tai polttopistevalon mihin vain efektiin.  
! Voit lisätä minkä vain 3D objektin kirjastosta erikoisefektiisi  
! Voit tuoda 3D objekteja suoraan Lightwave 5 ohjelmasta  
! Voit luoda 3D tekstiä millä vain fontilla, jä sitten käyttää 3D tekstiä kuten kaikkien objektien kanssa  
! Voit tallettaa efektisi helposti yhteen pakattuun tiedostoon (.hfz) jonka voit jakaa muiden kanssa  

Tehostettu nopeus ja Reaaliaika 
! Pinnacle Hollywood FX PRO 5 ohjelmiston nopeutta on dramaattisesti kasvatettu ja useimmat efektit toimivat 

myös nyt reaaliaikaisina Pinnacle Editionin kanssa.  
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TEKNISTÄ TIETOA 
 
Laitteistovaatimukset 

Windows® 2000, tai Windows XP  
Intel® Pentium III tai vastaava  
OpenGL-yhteensopiva 24-bittinen näyttökortti  
128 MB RAM (tai enemmän)  
150+ MB vapaata kiintolevytilaa  
CD-ROM asema 
Plugin Yhteensopivuus 
Pinnacle Studio  
Pinnacle Edition  
Pinnacle Liquid Systems 

Suositukset  
! Pinnacle Systems tai vastaava yhteensopiva 

ammattikortti kaappaukseen ja toistoon.  
Resoluutio  
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Rajoittamaton  
Tuetut Video Standardit 

NTSC, PAL & SECAM, HDTV  
Videokanava tuki 

Rajoittamaton  
Tuontiformaatit 

AVI, MOV, TGA, BMP, PNG  
3D Objektit: HFO, LWO (Lightwave 5.x 
formaatti)  

Siirtymien ja Efektien määrä 
Yli 420 A/B Tyylistä & Multi-Ikkuna efektiä  
400 liukuväri tyyppistä pyyhkäisyefektiä, 
häivytyksiä ja partikkeliefektiä  

3D TekstiGeneraattori 
Pursotus & Viistoaminen  
Pintojen värinmääritys ja Tekstuurit  
Sanoin tai Kirjaimin  

Optiot ja Asetukset 
Kameran hallinta  
Valaistus  
Efektit  
Varjo  
Läpinäkyvyys  
Liike epätarkennus 
Polku & Objektin muuntomäärittely  
Edistynyt Avainruudunnus  
Jälkikuvat 
Ryhmitys ohjaimet  
Medianhallinta  
Pintamäärittelyt  

Lopullisen kuvan hallinta  
Väri & Kirkkaus säädöt  
Alkuperäisen trimmaus  
Toistonopeuden säätö  
Rajaus  
Ping-pong, Looppi 

Efektien luominen 
Muunneltujen siirtymäefektien tallennus  
Uusien efektien luominen ja loppukuvia  

Lisäominaisuudet 
Tukee OpenGL, Direct 3D ja muita tunnettuja 
renderointimoottoreita  
Ruuduntarkka 720x480 (NTSC) tai 720x586 
(PAL/SECAM), 4:1:1 YUV (NTSC) tai 4:2:0 
YUV (PAL), aitoväri, formaattien kanssa. 
VideoStandardit: NTSC, PAL  
Ääretön alipikseli tarkkuus ja renderointi 
optimiin kuvanlaatuun ja avainruudunnukseen 
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