
PPIINNNNAACCLLEE IMPRESSION DVD PRO 
 
Pinnacle 
Impression DVD-Pro 
Ei ole epäilystäkään siitä etteikö DVD olisi tämän päivän 
jakeluformaatti jota käyttävät sekä videoalan ammattilaiset 
että normaalikuluttajat. Formaatin mukavuus, laatu joustavuus 
tarjoavat videoeditoijille mahdollisuudet esittää työnsä 
hedelmät useilla eri kielillä, eri kamerakulmin, valittavin 
ääniraidoin, kaikki samalla levyllä. Valitettavasti, tämä hyöty 
on kuitenkin ollut usein käyttäjien saamattomissa, koska DVD 
authorointijärjestelmät ovat olleet erittäin hankalia käyttää ja 
erittäin kalliita. Pinnacle Systems toimittaa nyt DVD luomiseen 
oikean työkalun työpöydällesi, järkevähintaisen, täysin 
ominaisuuksin Ammatti DVD ja CD tuotantoon. Pinnacle 
Impression DVD-Pro.  
 
Formaatit mitä tarvitset 
Kun hyödynnät Impression DVD Pro:ta useiden DVD polttolaitteiden kanssa joita nykyään on 
markkinoilla, voit nopeasti ja helposti määritellä, rakentaa sisällön ennen polttoa, lisättynä useilla 
tehokkailla ominaisuuksilla, ja lisäksi voit tuottaa DVD materiaalia CD:lle käytettäväksi PC 
ympäristöissä. 
 
Dynaamiset valikko ominaisuudet 
Pinnacle Impression DVD-Prosta löydät täydellisen 
valikkojärjestelmän, joka mahdollistaa sinun määritellä 
rajattoman määrän valikkoja ja alavalikkoja navigointia 
varten. Impression DVD-Pro tukee myös eläviä, animoituja 
valikkoja vertaansa vailla olevien tuotteiden tekemiseen. 
 
 
 
 
 
Useita Kamerakulmia, Alitekstityksiä ja Ääniraitoja 
DVD formaatin teho perustuu mahdollisuuteen valita eri streameja sisällöstä vapaavalintaisesti. 
Pinnacle Impression DVD-Pro on aito ammattimainen DVD valmistustyökalu joka tukee täysin 
Useita Kamerakulmia, 32 Alitekstitysraitaa ja kahdeksaa erillistä ääniraitaa useille kieliversioille 
tai ääniraitatuelle. 
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PPIINNNNAACCLLEE IMPRESSION DVD PRO 

• Mukana ohjelmistopohjainen DVD Toisto-ohjelmisto joka on vapaasti 
levitettävissä levylläsi 

 
Elävät Valikot 
Voit tehdä Hollywood 
tyylisiä valikoita elävillä 
kuvilla 

Useat Ääniraidat 
Voit käyttää 8 ääniraitaa 
teoksessasi 

Useat Alitekstit 
Voit tuottaa useankieliset 
tekstitykset materiaaliin 

Useita Videoraitoja 
Voit käyttää useampia 
kamerakulmia tapahtumista

 

 
 
SPEKSIT 
 
Video 
• MPEG-1 tai MPEG-2 video 
• 99 elokuvaa per titteli 
• 2 kamerakulmaa 
• 16:9 sekä 4:3 kuvasuhde tuki 
 
Ääni 
• 8 äänikanavaa 
• Dolby Digital (AC-3) mono aina 5.1 surround asti 
• Stereo PCM 
• Stereo MPEG-1 Taso 2 
 
Valikot 
• Rajoittamattomaton valikkojen määrä 
• Elävät valikot 
• 36 valikkonappia per valikko 
• Adobe® Photoshop® layeri tuki 

MINIMI JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET 
• Minimi Pentium II 300Mhz tai yhteensopiva PC 
• Windows 98/NT/2000/XP 
• 64MB RAM 
• Video kortti joka tukee 1024x768 sekä YUV overlayta 
• Äänikortti joka tukee 16-bit, 48kHz ääntä 
• DVD-R/RW, DVD+R/RW, tai CD-R/RW polttolaite 
 
Muuta 
• 32 alitekstitys raitaa 
• “Diakuvaesitys” äänellä 
• Kohtauspisteiden asettelu aikajanalla 
• Webbi ja dokumenttilinkkien lisäys elokuviin ja valikoihin 

• Tallennus DLT, CD tai DVD* materiaalille 
• Reaaliaikainen simulaatio 
 
*Voit myös käyttää DVD polttolaitteen mukana tullutta tallennusohjelmistoa.
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