Sony lança o Imagination Suite 2, nova ferramenta para efeitos de mixagem
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A Sony traz para o Brasil o Imagination Suite 2, um exclusivo pacote com cinco softwares que
permite editar e criar conteúdo multimí dia
com
qualidade profissional. Acquista
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Destaque para o Acid Music Studio 8, ideal para DJs já que oferece um conjunto complet o d
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e MIDI. Com recursos variados, o software já vem com mais de 3 mil loops de músicas de alta
qualidade e 90 instrumentos virtuais que facilitam a criaçã o d
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Para efeitos de remixagem, o Acid Music Studio 8 tem a ferramenta Beatmapper, que encontra
automaticamente o ritmo de uma canção, facilitando a remixagem de mú sicas com
diferentes batidas.
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Outro software do Imagination Suite 2 é o Sound Forge Audio Studio 10, que permite equilibrar
níveis sonoros e sincronizar áudio com vídeo. Possui mais de 30 efeitos de áudio disponíveis
para criar efeitos especiais com facilidade, faz gravação de vinil e restaurações, além de
possibilitar a criação de próprias trilhas de Karaokê e rip de áudio para tocar em dispositivos
portáteis.

O software já vem instalado nos notebooks VAIO Série S (SA25, SB25, SA35, SB35, SE15),
Série F (F223), Série L (L225), Série J (J215) e Série Z (Z215).
Mais: www.sony.com.br/store
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