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Link do produktu: https://www.programvare.pl/coreldraw-graphics-suite-2020-p-124.html

CorelDRAW Graphics Suite 2020
Cena brutto

1 250 zł

Cena netto

1 016 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

CorelDRAW

Stan produktu

Nowy

Rodzaj licencji

Subskrypcja

Typ produktu

Licencja cyfrowa

Okres licencji

12 miesięcy

Typ licencji

Komercyjna

Wersja językowa

Multilanguage

Nośnik

Do pobrania

Gwarancja

Tak

Opis produktu
CorelDRAW Graphics Suite 2020

Oprogramowanie do projektowania graficznego dla systemu Windows
Przedstawiamy nasz najszybszy, najbardziej inteligentny i najwszechstronniejszy pakiet graficzny w historii.
Twórz z pasją. Projektuj skutecznie.
Przełamuj bariery kreatywności z pakietem CorelDRAW® Graphics Suite 2020. Korzystaj ze wszystkich profesjonalnych narzędzi do tworzenia
ilustracji wektorowych, układów stron, edycji zdjęć i typografii, aby realizować ważne projekty praktycznie z dowolnego urządzenia.
Zobacz na youtube --->>> https://youtu.be/tA9FIjV804o
Twórz
Twórz atrakcyjne ilustracje, oznakowania, logotypy i inne projekty na platformach Windows i Mac, w biurze i poza biurem, korzystając z aplikacji
CorelDRAW.app™.
Komunikuj
Dzięki aplikacji CorelDRAW.app możesz skutecznie współpracować z zespołem i klientami, gromadząc opinie od jednego lub wielu recenzentów.
Realizuj
Osiągaj wyjątkowe rezultaty w krótszym czasie, korzystając z wydajnych narzędzi do opracowywania projektów do różnych celów.
Wszechstronny pakiet do profesjonalnego projektowania graficznego:
CorelDRAW 2020
Dzięki tej zaawansowanej aplikacji zrealizujesz każdy projekt: od grafiki wektorowej po układy stron i nie tylko.
Corel PHOTO-PAINT 2020
W pełni wykorzystaj potencjał materiałów zdjęciowych dzięki zaawansowanym funkcjom edycji zdjęć w programie Corel PHOTO-PAINT™ 2020, i
używaj zintegrowanego toku pracy z programem CorelDRAW.
CorelDRAW.app
Aplikacja CorelDRAW.app™ ułatwi gromadzenie opinii klientów i pozwoli uzyskać dostęp do projektu spoza własnego komputera.
Corel Font Manager 2020
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Uporządkuj bibliotekę czcionek i zarządzaj nią w prostym i intuicyjnym programie Corel Font Manager™ 2020. Możesz też korzystać z ulubionych
czcionek bez konieczności ich instalowania.
CAPTURE 2020
Przechwytuj i zapisuj obrazy z ekranu komputera (cały ekran, poszczególne okna lub listy menu) jednym kliknięciem za pomocą aplikacji
CAPTURE™ 2020.
AfterShot 3 HDR
Wprowadzaj profesjonalne korekty i ulepszenia na zdjęciach w formacie RAW lub JPEG i uzyskuj zdjęcia o dużej rozpiętości tonalnej (HDR) w
programie Corel AfterShot™ 3 HDR. (Program jest dostępny w wersji angielskiej, niemieckiej i japońskiej).
Główne aplikacje:
CorelDRAW® 2020 — grafika wektorowa i układy stron
Corel PHOTO-PAINT™ 2020 — program do edycji zdjęć i projektowania z dokładnością do pikseli
Corel Font Manager™ 2020 — narzędzie do przeglądania czcionek i zarządzania nimi
PowerTRACE™ — przekształcanie map bitowych do postaci wektorowej z wykorzystaniem metod AI (w programie CorelDRAW)
CorelDRAW.app™ — projektowanie ilustracji i grafiki wektorowej online w przeglądarce internetowej
CAPTURE™ — narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu (dostępne tylko w wersji dla Windows)
AfterShot™ 3 HDR — edytor zdjęć w formacie RAW
Zasoby:
7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy
1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType
150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych
Więcej na stronie producenta:
https://www.coreldraw.com/pl/product/coreldraw/?topNav=pl#features
Porównaj wersje:
Pełne porównanie znajdziesz w pliku PDF
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