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Adobe® Creative Suite® 6 Master Collection
Ontwerp zonder beperkingen

Nieuw in CS6
Adobe Creative Suite 6 Master Collection levert ongekende prestaties 
met razendsnelle 64-bits native ondersteuning en GPU-versnelling. 
Retoucheer afbeeldingen met verbazingwekkend gemak dankzij nieuwe 
gereedschappen waarbij inhoud behouden blijft; bouw robuuste, 
adaptieve, op HTML5 en CSS3 gebaseerde designs; beheer moeiteloos 
content in meerdere lay-outs tegelijk; en bewerk video zonder beperking 
in oorspronkelijke indelingen.

Nieuwe dimensies in digitale beeldbewerking – Maak intuïtief verbluffende 
3D-illustraties en levendige video’s. Bewerk afbeeldingen met uitzonderlijke precisie. 
En ontwerp alles wat je maar kunt bedenken – verbluffend snel – met Adobe 
Photoshop® CS6 Extended.

Vectorafbeeldingen voor gebruik op meerdere media – Maak fascinerende 
afbeeldingen in Adobe Illustrator® CS6, de industriestandaard voor vectortekeningen. 
Je visie komt tot uiting in vorm, kleur, effecten en typografie dankzij het Adobe 
Mercury Performance System. Zo kun je snel de meest complexe creaties realiseren.

Maak webcontent volgens standaarden – Ontwerp en publiceer boeiende websites 
en apps voor smartphones, tablets en desktopcomputers met Adobe Dreamweaver® CS6. 
Creëer snel adaptieve ontwerpen met behulp van de vloeiende rasterlay-out, reviseer 
je werk met Voorvertoning voor meerdere schermen en gebruik support voor jQuery 
Mobile- en Adobe PhoneGap™-frameworks om de ontwikkeling van mobiele apps 
te stroomlijnen.

Professionele lay-outs voor drukwerk en digitale publicaties – Creëer fraai 
vormgegeven en aantrekkelijke pagina’s met Adobe InDesign® CS6. Of je nu 
documenten voorbereidt voor drukwerk, online gebruik of tablets, je hebt tot op de 
pixel nauwkeurige controle bij ontwerp en typografie. Pas paginalay-outs gemakkelijk 
aan zodat ze er fantastisch uitzien op het scherm en als drukwerk.

Efficiënte, vloeiende videobewerking – Bewerk zoals jij het wilt met Adobe 
Premiere® Pro CS6, de ultieme platformonafhankelijke software voor videobewerking. 
Bewerk beeldmateriaal van lage resolutie tot resoluties van 5K en hoger zonder 
transcodering. Profiteer van de verbluffende 64-bits prestaties, zeer intuïtieve workflows 
en tijdbesparende Adobe-integratie om video’s voor elk scherm te creëren.

Baanbrekende bewegende beelden en visuele effecten – Creëer filmische visuele 
effecten en bewegende beelden met de industriestandaard Adobe After Effects® CS6-
software. Werk snel met Global Performance Cache. Breid je creativiteit uit met de 
functie voor het volgen van 3D-camerabewegingen, tekst- en vormdiepte en meer.

Componenten van Creative 
Suite 6 Master Collection:

•	 Adobe Photoshop CS6 
Extended

•	  Adobe Illustrator CS6

•	 Adobe InDesign CS6

•	 Adobe Acrobat® X Pro

•	 Adobe Flash®  
Professional CS6

•	 Adobe Flash  
Builder® 4.6 Premium

•	 Adobe Dreamweaver CS6

•	 Adobe Fireworks® CS6

•	  Adobe Premiere Pro CS6

•	 Adobe After Effects CS6

•	 Adobe Audition® CS6

•	 Adobe SpeedGrade™ CS6

•	 Adobe Prelude CS6

•	 Adobe Encore® CS6

Extra onderdelen:

•	 Adobe Bridge CS6

•	 Mocha voor  
After Effects CS6*

•	 Adobe Story CS6

•	 Adobe Dynamic Link

•	 Adobe Media Encoder CS6

* Alleen met Engelse gebruikersinterface.
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Gebruik je nog steeds Creative Suite 5 Master Collection?
Nieuw vanaf CS5
Werk zo snel als je verbeelding met de functies die zijn toegevoegd vanaf CS5 Master Collection. Met deze en nog vele 
andere nieuwe mogelijkheden kun je vlot werken aan de meest complexe projecten met gereedschappen die voor 
snelheid en prestaties zijn geoptimaliseerd.

Gereedschappen voor 
retoucheren van 
afbeeldingen met 
behoud van inhoud

Retoucheer afbeeldingen met verbluffende resultaten in Photoshop Extended. Gebruik het 
gereedschap Remix om een selectie te verplaatsen met automatisch opnieuw samenstellen 
en automatische overvloeiing. Met Reparatie met behoud van inhoud kun je de controle 
over patchvoorbeelden behouden.

Mercury Performance 
System 

Werk in Illustrator CS6 nauwkeurig, snel en zeer stabiel aan grote, complexe bestanden 
dankzij de standaard 64-bits ondersteuning op Mac OS en Windows®,  de optimalisatie van 
het RAM-geheugen en de algemene prestaties.

Vloeiende rasterlay-
out voor mobiele 
apparaten

Ontwerp en ontwikkel zonder enige onzekerheid voor mobiele apparaten met behulp van 
geavanceerde gereedschappen in Dreamweaver CS6, waaronder op CSS3 gebaseerde 
lay-outs die zich op responsieve wijze aanpassen aan alle schermformaten en 
apparaatmodellen.

Global Performance 
Cache

Doe meer in minder tijd dankzij ongekende 64-bits prestaties. Deze ‘onzichtbare’ revolutie 
maakt After Effects CS6 snel en responsief door optimaal gebruik te maken van de kracht 
van de hardware in je computer.

Adobe Mercury 
Graphics Engine

Ervaar razendsnelle interacties bij gebruik van Uitvloeien, Marionet verdraaien, Uitsnijden, 
Transformeren en Belichtingseffecten in Photoshop CS6 Extended. Werk met ongekende 
snelheid en responsiviteit.

Gebruik je nog steeds Creative Suite 4 Master Collection?
Nieuw vanaf CS4
Ontdek de geweldige mogelijkheden die vanaf CS4 Master Collection zijn toegevoegd, waaronder alle nieuwe functies 
die hiervoor zijn vermeld. Realistische schildereffecten maken buitengewone creativiteit, interactieve documenten en 
ondersteuning van mobiele apparaten mogelijk, zodat je ideeën een nieuw publiek kunnen bereiken. Bovendien biedt 
de Adobe Mercury Playback Engine ook weergaloze prestaties voor videobewerking.

Uitzonderlijke 
beeldbewerking

Gebruik het Mixerpenseel en Kwastuiteinden in Photoshop CS6 Extended om met 
levensechte, natuurlijk gestructureerde penseelstreken te schilderen. Voeg met 
3D-extrusies een nieuwe dimensie toe aan je beeldmateriaal met de Adobe Repoussé-
technologie en maak nauwkeurige beeldselecties met de Truer Edge-technologie.

Interactieve 
documenten en 
presentaties

Creëer in InDesign CS6 memorabele documenten en presentaties die interactiviteit, 
beweging, geluid en video bevatten. Boei je publiek door lay-outs te voorzien van rijke 
media met behulp van vooraf ingestelde bewegingsfuncties en ondersteuning voor import 
van FLV- en MP3-audiobestanden.

Marionet verdraaien

Verplaats of verdraai afbeeldingselementen met grote nauwkeurigheid in Photoshop CS6 
Extended om een visueel aantrekkelijkere afbeelding te maken. Buig een omhooggestoken 
arm terug zodat hij langs het lichaam van de persoon in een foto valt, rek tekst uit om 
nieuwe effecten te maken, enzovoort.


