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Hudby, zvukové efekty – Pinnacle studio 

Vkládání hudby a zvukových efektů 

 

Vložit hudbu a zvukové efekty lze pomocí posledních dvou záložek v albu. 

Zvukové efekty je možné vybírat z přednastavených možností, nebo využít 

vlastní. Hudba je zpravidla vkládána podle charakteru zvoleného filmu.  

 

Zvuk a hudba se vkládají do stop pro ně určených. Lze je samozřejmě editovat a 

to na úrovni hlasitosti, délky a prolínání zvukových stop. 
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Export videa 

 

Po úpravě scén a zhlédnutí náhledu v Přehrávači, můžeme přistoupit k závěrečné 

části projektu, k exportu videa. Kliknutím na záložku Export videa se přesuneme 

do požadovaného režimu.  

 

Nastavení umožňuje volbu typu souboru, předvolbu pro velikost zobrazení. 

Následně upozorní na velikost a kvalitu výstupního souboru.  

 

Kliknutím na zeleně označené tlačítko Export souboru proces spustíme.  
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