
Nowe, innowacyjne oprogramowanie do nagrywania, wykonywania na żywo i tworzenia muzyki, które 
współpracuje z trzema największymi platformami systemowymi: Windows, Mac OS X i Linux. Dzięki temu, że łączy tradycyjne 
podejście do aranżowania sekwencji z nowoczesnym, zorientowanym na występy na żywo przebiegiem pracy, BITWIG STUDIO 
jest kompletnym rozwiązaniem do realizacji wszystkich Twoich muzycznych pomysłów, na każdym etapie produkcji.

Zbudowany na supernowoczesnym silniku, który oferuje pełną obsługę wieloprocesową i wielo projektową, ujednolicony system modulacji, 
obsługę wtyczek VST 32/64 bitowych i zabezpieczenie przed zawieszaniem się wtyczek.

Dostarczany z ponad 50 wirtualnymi urządzeniami, takimi jak: tradycyjne instrumenty (Polysynth, FM-4, Organy, Sampler i analogowe Drum Mod-
ules), FX-y (Delaye, Equalizery, Compressory), kontenery z urządzeniami (do budowania połączeń szeregowych pomiędzy instrumentami lub efektami), Note FX 
i urządzenia modulacyjne (dodatkowe kontrolery, takie jak LFO, obwiednie i sekwencery krokowe do modulowania innych urządzeń). Możesz rozszerzyć tą 
kolekcję o ulubione efekty i instrumenty VST i używać je równolegle z wewnętrznymi urządzeniami BITWIG STUDIO
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platforma DAW (Windows, Mac OS X, Linux);

intuicyjny nieliniowy sekwencer do pracy w studiu i poza nim;

pełne wsparcie dla komputerów wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych;

obsługa VST 2.4 z wbudowanym mostkiem dla 32/64 bitów i funkcja crash protection 
chroniąca przed zawieszaniem się wtyczek;

interfejs umożliwiający pracę na wielu otwartych projektach jednocześnie, dostępnych w 
postaci zakładek z możliwością przeciągania poszczególnych elementów pomiędzy nimi;

Dynamic Object Inspector: umożliwia wybór wielu nut i zdarzeń i ich wspólną edycję wykorzystując 
interaktywny parametr histogram, który w prosty sposób dodaje wariacje;

wiele zdarzeń audio na jednym klipie: automatyczne krojenie sampli i przearanżowywanie ich w czasie 
rzeczywistym, w Detail Editorze;

możliwość tworzenia I dostosowywania funkcjonalności dla praktycznie każdego kontrolera MIDI, 
w tym skryptowy dostęp do każdego aspektu programu BITWIG STUDIO.

automatyczne krojenie próbek, zarówno w Samplerze i Drum Machine;

dedykowany panel mapowania potencjometrów i przycisków z kodowaniem w określonych kolorach; 

wsparcie dla różnych kontrolerów MIDI;

biblioteka brzmień: ponad tysiąc presetów i brzmień, 3 GB sampli brzmień 
fabrycznych dostępnych m.in. w: Drum Machines (808, 909... Percussion), 
Acoustic Drums, instrument samplowane, m.in. Wurlitzer, Rhodes, 
Vibraphone, Marimba, Acoustic i Electric Bass, Sampled Drum 
i Instrument Loops, Sound FX;

ujednolicony system modulacji wykorzystujący: kontrolery makra, funkcje Note Expressions, filtry LFO 
i obwiednie;

własna, opatentowana technologia time-strechingu;

możliwość pracy na 3 monitorach;

zawiera ponad 50 urządzeń wirtualnych;

możliwość modulowania wszystkich parametrów urządzeń wirtualnych i wtyczek VST;
zaawansowana edycja warstw;
ekspresja audio i nut z możliwością używania funkcji Micro-Pitch Control dla pojedynczych nut;
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Bitwig Studio is a modern, innovative music creation and performance software that supports all major platforms (Windows, OS X, Linux). It comes with over 50 built-in devices, including 
conventional instruments (Polysynth, FM-4, Organ, Sampler and analog-style Drum Modules) and FX (Delays, Equalizers, Compressors), as well as Container devices to build parallel inst-
rument or e� ect chains, Note FX, and Modulator devices (additional controllers like LFOs and step sequencers for modulating any other device). Extend this collection using your favorite 
VST e� ects and instruments, or even combine them with internal devices to create expressive layered sounds.
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BITWIG STUDIO, to nowe, innowacyjne oprogramowanie do nagrywania, wykonywania na żywo i tworzenia muzyki, które współpracuje z trzema największymi platformami systemowymi: Windows, 
Mac OS X i Linux.
Jest dostarczany z ponad 50 wirtualnymi urządzeniami, takimi jak: tradycyjne instrumenty (Polysynth, FM-4, Organy, Sampler i analogowe Drum Modules), FX-y (Delaye, Equalizery, Compressory), 
kontenery z urządzeniami (do budowania połączeń szeregowych pomiędzy instrumentami lub efektami), Note FX i urządzenia modulacyjne (dodatkowe kontrolery, takie jak LFO, obwiednie i 
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