
Pinnacle Studio moviebox 710 

Ha már megvan a felvétel valahogy gatyába kéne rázni… 

Ebben segít a Pinnacle 

Petrovics Krisztián 

Újdonság a cégtől ez a kis csomag, mely tartalmaz egy digitalizáló egységet, egy 

mikrofont mini állvánnyal, zöldvásznas felvételhez anyagot, kábeleket és 

természetesen az install cd-ket. 

Fiatalos, modern dizájnt kapott, mely egy félbevágott tojásra emlékeztet. A tojás egyik 

oldalán a bemenetek találhatóak, Firewire, analóg RCA kép, S-video, RCA sztereó 

hang, a másik oldalon az USB kimenet, amit a számítógép USB2-es portjához kell 

csatlakoztatni, RCA kép, RCA sztereó hang, S-video.  A Studio 10 Plus 

szerkesztőszoftver jár hozzá, a megszokott lehetőségekkel. Beíráshoz így aztán 

mindenféle jelforrás használható, Dv-kamera, VHS, TV tuner. PAL, SECAM, NTSC 

formátumban is. Csak a beállításoknál a megfelelőt ki kell választani. Itt dönthető el 

az is, milyen minőségben rögzítsen. Tömörítsen, vagy ne, AVI-ban, vagy Mpegben. 

Én azt ajánlom, a teljes minőségű DV AVI-t válasszák. Lehet persze DVD Mpegbe is 

rögzíteni rögtön (regisztrálni szükséges), de szerkesztve és újra kiírva ronthat a 

minőségen. VHS-ről  a szinkronjel hibái miatt elcsúszhat a kép, ez nem kifejezetten 

előny. Igazán gondolhattak volna arra, hogy azonnal cserélje a bemenő szinkronjelet. 

Jó minőségű forrásról, Pl. TV, DV nagyon szép lesz még Mpegbe is. A szerkesztésnél 

rengeteg áttűnés közül lehet választani, bár regisztráltatni kell a neten. Jár hozzá a 

Hollywood FX editor nevű program, mellyel további effektek készíthetőek. Ezt is 

regisztrálni kell. Hangalámondáshoz jó szolgálatot tesz a mikrofon, ami a csomag 

része. Ezt a hangkártya mikrofonbemenetére kell csatlakoztatni, a hangszintet 

beállítani, és már mehet is. Amikor kész van a mozi, kiexportálható szalagra, sajnos 

DV-re nem. Készíthető DVD jelenetpontokkal, menüvel, ami teljesen átalakítható a 

saját ízlésnek megfelelően. Esetleg csak egy fájlt szeretne? Az sem gond, Mpeg 1, 2, 

4, AVI, DIVX, WMV, RM, sőt HD kompatibilis fájlra is lehetőség van. A HD 

anyagok egyébként szerkeszthetőek is. Itt ami gondom volt, hogy Mpeg-nél nem 

enged bármilyen megadott tömörítésben exportálni, csak aránylag nagy ugrásokkal 

500, 1000, 1500, 2000…stb Kbps-ben. Így nem lehet megoldani például azt, hogy az 

anyagom 20MB legyen, mert 500-zal túl kicsi lesz, 1000-rel túl nagy. Ehhez tartozik 

az is, hogy bizonyos beállításoknál nem lehet mást kérni, úgy, mint külön hang 

rögzítése, vagy mpeg hang, vagy wav. Persze, lehet, hogy ezek csak nekem 

hiányoznak, mert már megszoktam az egyedi beállításokat. 

Ellensúlyozásként egy nagyon praktikus progit tudok említeni, az Instant DVD 

Recorder-t. 

Ez ugyanis azt teszi meg, hogy a beérkező videójelet közvetlenül, mint egy asztali 

DVD író, felveszi a lemezre.  Itt található egy kis négyzet, ami a VHS-ről rögzítést 

kérdezi, s ezt kipipálva jó lesz a VHS gyengébb jele is. Lehet menüt íratni a lemezre, 

ami szintén szerkeszthető, fejezetekre bontja megadott percenként, menü alá zenét is 

lehet tenni. Be kell írni hány perc lesz a felvétel. Ezt követően a lemezt rögtön le is 

zárja, nem lehet folytatni a későbbiekben. 

Ami tetszett: 



        Egyszerű, jól átlátható 

        Tud magyarul 

        Az Instant DVD Recorder funkció 

        Könnyű telepítés 

        Multinormás felvétel 

        Tetszetős Dizájn 

Ami nem tetszett: 

       Néha nehezen tér vissza a digizés leállításánál az alaphelyzetbe 

       Halk a rögzítés hangja 

       Bizonyos beállításokat nem enged 

       DV kazettára kiírás hiánya 

                                                            megjelent: DVDcenter magazin 

  

 
 

For more information / További információ és kapcsolat: 

06-70-205-41-25   www.chrisfilm.hu 

ChrisFilm Digital Video Studio 

http://www.chrisfilm.hu/

