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VALOKUVIEN JA VIDEOIDEN KÄTEVÄ HAKU

Löydät etsimäsi nopeasti hakemalla useiden hakuehtojen perusteella – kuten paikkojen, tapahtumien, 
albumien ja suosikkiaiheiden mukaan. •
Photoshop Elements ehdottaa älykkäitä tunnisteita valokuville eri aiheiden, kuten auringonlaskun, 
syntymäpäivien, lemmikkieläinten ja muiden vastaavien, mukaan. •
Valokuvien haku niissä olevien ihmisten mukaan • • PARANNETTU •
Valokuvien ja videoiden haku kartalla niiden kuvauspaikan mukaan* • • PARANNETTU •
Valokuvien ja videoiden haku niiden esittämän toiminnan mukaan • • PARANNETTU •
Kuvien haku visuaalisen samankaltaisuuden mukaan • • • •
Valokuvien merkintä Facebookin ystävälistan* mukaan ja valokuvien ja videoiden organisointi visuaalisilla 
tunnisteilla • • • •
NOPEA KÄYTTÖ

Kaiken organisointi ja nopeat muokkaukset kosketustoimisilla laitteilla yksinkertaisesti napauttamalla •
Tarvittavan avun saanti – vaikka et osaisi tarkasti kuvata sitä, mitä haluat – suoraan Elementsistä •
VALOKUVIEN TEHOKKAIN MAHDOLLINEN HYÖDYNTÄMINEN PHOTOSHOP 
ELEMENTSILLÄ

NOPEAT JA KÄTEVÄT VALOKUVIEN KORJAUKSET

Muunnat otsan rypistykset hymyiksi ja säädät siristäviä silmiä, jotta jokainen on kuvissasi edukseen. •
Valokuvaryhmän korjaus yhdellä kertaa PARANNETTU

Kameran tärähdyksen poisto – tärkeä selfie-kuville ja muille käsivaralla otetuille kuville • •
Selkeät maisemakuvat utuisuuden poistolla • •
Suosikkisommitelman valinta neljästä rajausvaihtoehdosta • • •
Lemmikkien silmien värivirheiden kätevä poisto • • • •
Valokuvien siistiminen ja korjaus, hampaiden valkaisu, punasilmäisyyden korjaus hetkessä • • • •
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Tee valokuvista ja elokuvista yhtä loistavia kuin muistosi.
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Uusien ilmeiden kokeilu ja luovuuden esittäminen yksinkertaistetun Filter Galleryn avulla •
Elements analysoi valokuvan ja ehdottaa viittä sopivaa tehostetta. • •
Viisi vaihtoehtoa kustakin tehosteesta haluttua ulkonäköä varten • • •
Zoom burst-, tilt-shift-, vinjetti-, high-key- ja low-key-tehosteiden luonti • • • •
Valokuvien muunnos piirustuksiksi, yli 100 tehosteen maalaus ja kehysten, tehosteiden ja pintakuvioiden 
lisäys yhdellä kosketuksella • • • •
HÄMMÄSTYTTÄVÄT MUODONMUUTOKSET

45 Guided Edit -toimintoa, esimerkiksi uudet toiminnot, joissa valokuvat asetetaan tekstin sisään, useiden 
tehosteiden käyttö yhteen valokuvaan ja kehysten luonti •
Yksityiskohtaisten reunojen, kuten hiusten ja turkin, kätevä valinta • •
Valokuvamiksausten luonti täysin uusille näkymille ja helpot valinnat rajojen hivutuksen avulla • • •
Objektien kätevä siirto ja taustan täyttö • • • •
Raakakuvien muokkaus, uudelleenluonti mihin kokoon tahansa ilman vääristystä ja hienojen ryhmäkuvien ja 
panoraamojen luonti • • • •
USKOMATTOMIEN ELOKUVIEN LUONTI PREMIERE ELEMENTSIN AVULLA

NOPEA JA KÄTEVÄ ELOKUVANTEKO

Näkymät tarkoiksi ja selkeiksi utuisuuden poistolla •
Musiikin vaivaton miksaus elokuvan mukaan •
Kasvojen tuonti etualalle elokuvissa nyt, kun Favorite Moments, Smart Trim, panorointi ja zoomaus sisältävät 
kasvojen tunnistuksen •
Yhden tai useamman värin lisäys näkymään ja kaiken muun muunnos mustavalkoiseksi vaiheittaisilla Guide 
Edit -toiminnoilla • •
Hidastus- ja nopeutustehosteiden luonti vaiheittaisten Guide Edit -toimintojen avulla • •
Täydellinen elokuvaproduktio Video Story -toiminnolla tai suosikkihetkien valinta, jotka Elements muuntaa 
hauskaksi lyhytelokuvaksi • • •
Muokkaus vedä- ja pudota-toiminnon helppoudella, tärinää sisältävän otoksen automaattinen korjaus ja 
teemaelokuvien luonti hetkessä • • • •
TYYLITETYT TEHOSTEET

14 valmista Guided Edit -toimintoa, esimerkiksi toiminto, joka antaa elokuvalle yksilöllisen ilmeen käyttämällä 
tehosteita useissa eri leikkeissä yhdellä kertaa •
Liikkuvien otsikoiden lisäys käyttämällä valmiita esiasetuksia, joiden avulla voit viimeistellä ammattimaisesti 
animoimalla tekstiä ja grafiikkaa • •
Kohteen kanssa liikkuvan grafiikan, tekstin ja tehosteiden lisäys • • • •
Sarjakuvailmeen, grafiikan, siirtymien, animoitujen otsikoiden, liikkuvien valikoiden, viimeisteltyjen 
lopputekstien ja vastaavien lisäys • • • •
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Suuriresoluutioisten 4K-elokuvien muokkaus ja katselu* • •
HiDPI- ja Retina-näyttötuki • • • •
Hieno ääni yli 50 sävelmällä ja 250 äänitehosteella. • • • •
Audioelementtien automaattinen tasapaino, ääniongelmien vaivaton korjaus, värien säätö liukusäätimillä, 
elementtien yhdistäminen eri videoista viihdyttäviksi tuloksiksi ja paljon muuta • • • •
TYYLIÄSI ILMENTÄVÄT LUOMUKSET

Kollaasien elävöitys valokuvilla ja videoilla, jotka esittävät useita muistoja samanaikaisesti •
Facebook-profiilisi ja kansikuvien* sekoitus sekä diaesitysten luonti – useita kuvia samalle dialle • • •
Kotona tulostettavien korttien ja muiden muistoesineiden luonti • • • •
JAKAMINEN ITSELLESI SOPIVALLA TAVALLA

Elokuvien kätevä vienti useisiin formaatteihin, esimerkiksi 4K-formaattiin* • •
Vaivaton vienti – ohjelmisto ehdottaa automaattisesti parhaat vientiasetukset • •
Jakaminen Facebookissa ja YouTubessa ja valokuvien jakaminen Twitterissä* • • • PARANNETTU

Elokuvien jakaminen Vimeossa* ja niiden tallennus DVD- ja Blu-ray-levyille • • • •
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* Tämä tuote saattaa integroitua tiettyihin Adoben tai kolmannen osapuolen isännöimiin verkkopalveluihin tai sallia niiden käytön. Verkkopalvelut ovat saatavana vain vähintään 13-vuotiaille 

käyttäjille. Niiden käyttöön tarvitaan lisäehtojen ja Adoben tietosuojaperiaatteiden hyväksyminen (katso www.adobe.com/fi/go/terms). Verkkopalvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla 
kielillä. Niiden käyttö saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröintiä. Ne voidaan muuttaa kokonaan tai osittain tai perua ilman erillistä ilmoitusta. Hintaan saatetaan lisätä muita kuluja tai tilausmaksuja.

4K-tuettuja kameroita ovat GoProHero 4 Black, Sony XperiaZ3V, SONY FDR-AX100 4K HANDYCAM, Panasonic DMC-GH4 (MP4 ja MOV), Motorola Moto X (2014) ja Xiaomi Mi4.
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