Wat is Final Cut Pro X?
Final Cut Pro X is een revolutionaire toepassing voor het maken, bewerken en produceren van de
hoogste kwaliteit video. Final Cut Pro X combineert high-performance digitale bewerking en
native ondersteuning voor vrijwel elk video formaat met eenvoudig te gebruiken en tijdbesparende
functies waarmee u zich kunt richten op het vertellen van beeld verhalen.
In Final Cut Pro X kun je:
1. Monteer alles van ongecomprimeerde standard-definition video in HDV, DVCPRO HD en
ongecomprimeerde high-definition video - zoals formaten AVC-Intra, AVCHD en XDCAM HD.
2. Afspelen van resolutie-onafhankelijke media tot 1920 x1080, 2K, 4K, en zelfs 5K resolutie. U
kunt ook uw video op volledig scherm af spelen of op een tweede beeldscherm.
3. Monteer clips met het gemak van de Magnetic Timeline, de clips worden vloeiend aanpast
rond de clip die u sleept om gaps (openingen), springers, en synchronisatie problemen te
verhelpen.
4. Snel monteren met een complete set van professionele bewerking’s gereedschappen, en het
nauwkeurig bewerken met behulp van de inline precisie-editor.
5. Final Cut Pro X beschikt over de mogelijkheid om niet destructief uw video te analyseren en
veel voorkomende problemen zoals camerabewegingen, teveel brom, of geluid’s pieken
repareren. Final Cut Pro X detecteert ook de aanwezigheid van personen of het soort opname.
Automatisch worden trefwoorden aangemaakt zoals Een persoon of Wide Shot.
6. Organiseer uw media (Clips) met behulp van Sleutelwoorden, die dan automatisch een groep
clips op basis van trefwoorden vormt. Een slimme verzamelingen clips op basis van de criteria
die u opgeeft.
7. Probeer clips in uw project met behulp van auditions. Sets met afwisselende clips met o.a.
variabele eﬀecten of afwisselende tekst, - en kies dan de beste clip voor uw bewerking.
8. Maak verbinding’s (compound) clips in diverse combinatie’s van clips, en groepeer deze clips
binnen andere groepen van clips.
9. Gebruik verbonden clips en verhaallijnen, bovenop titels en geluidseﬀecten om die toe te
voegen aan uw project. Verbonden clips en verhaallijnen blijven altijd in sync.
10. Speciale eﬀecten toevoegen aan video, audio en foto's. En ze aan te passen met behulp van
keyframes. Ook kunt u de clip snelheden veranderen in langzaam en snel (fast en slow motion)
eﬀecten.
11. Automatische kleur balans, of gebruik de kleurcorrectie gereedschappen om het uiterlijk van
elke clip in uw project nauwkeurig aan te passen
12. Publiceer uw project rechtstreeks naar websites als YouTube en Facebook, of stuur uw project
naar iTunes om het te synchroniseren met Apple-apparaten zoals de iPhone, iPad en Apple
TV.

Made with Pages on a

iMac door DutchMacFreak

