
Dla entuzjastów projektowania

i domowych firm

Dla okazjonalnych użytkowników

narzędzi graficznych oraz początkujących

Dla zawodowych grafików

w małych i dużych firmach

®CorelDRAW

 Corel PHOTO-PAINT™

® Corel  Font Manager

CAPTURE™

CorelDRAW.app™

®Corel AfterShot™ HDR 

Najpopularniejsze

CorelDRAW Essentials CorelDRAW Standard

Corel PHOTO-PAINT Standard 

Przekształcanie map bitowych
do postaci wektorowej

( )
Szybkie trasowanie

(trasowanie jednym kliknięciem)
PowerTRACE™️ Moduł PowerTRACE™️

(wzbogacony o technologie AI)

Corel PHOTO-PAINT Essentials

Interakcyjne prowadnice

Dopasowania map bitowych: Balans
kolorów, Mikser kanałów, Selektywna
zmiana kolorów, Zmniejsz nasycenie do
zera, Gamma, Krzywa tonalna i nie tylko

i wiele innych!

NOWOŚĆ! Okno dokowane Dopasowania

NOWOŚĆ! Rysowanie w perspektywie

Tryb rysowania Symetria, narzędzie Cień
blokowy, narzędzie wpływu, efekt
Pointillizer™, rozszerzenie PhotoCocktail™

Okno dokowane Faza, Narzędzie cienia,
Spirala, Wygładzanie, Smużenie,
Rozmazanie i narzędzie Pędzel chropowaty

Narzędzie Klonowanie, Środki artystyczne

Prowadnice wyrównania, okno
dokowane Prowadnice

Style obiektów, style kolorów,
harmonie kolorów

NOWOŚĆ! Widok wielostronny —
elastyczna przestrzeń projektowania

Główne aplikacje

Kluczowe cechy i narzędzia (najważniejsze)

Zamień kolory
Podstawowe Podstawowe

NOWOŚĆ!

Bardziej zaawansowane i intuicyjne

NOWOŚĆ! Okno dokowane stron
Podstawowe Podstawowe

TM

Porównanie rodziny produktów



GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL i TXT

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000, TTF,
DES, PPT, XLS, PUB i VSD

Obrazki wektorowe 1000

Najpopularniejsze

Ulepszone zarządzanie kolorami, opcja
sprawdzania kolorów, obsługa kolorów
dodatkowych dla druku

Obsługa opcji automatyzacji
(VSTA, VBA), Menedżer makr

Czcionki TrueType i OpenType 175

Przewodnik szybkiego startu

Pomoc i zintegrowane nagrania
wideo z podpowiedziami

Karta szybkiego wyszukiwania

Opcje profesjonalnego drukowania
(CMYK, druk pełnokolorowy, wyciągi
barwne, PostScript, ustawienia drukarskie,
duży podgląd wydruku)

Szkoleniowe nagrania wideo

(wymagane połączenie internetowe)

(Niektóre funkcje opisane w 

podpowiedziach są dostępne jedynie dla 

pakietu CorelDRAW Graphics Suite).

© 2021 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW, logo balonu CorelDRAW, CorelDRAW.app, AfterShot, CAPTURE, Corel Font Manager, Corel PHOTO-PAINT, PhotoCocktail i Pointillizer są znakami 

towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation zarejestrowanymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy firm, produktów 

i usług, logotypy i marki oraz wszelkie wymienione zastrzeżone lub niezastrzeżone znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli.  Korzystanie 

z jakichkolwiek marek, nazw, logotypów lub innych informacji, materiałów ilustracyjnych lub dotyczących stron trzecich nie oznacza ich poparcia.  Firma Corel deklaruje brak wszelkich roszczeń 

własnościowych dotyczących takich informacji, grafik, materiałów, znaków i nazw stron trzecich. Aby zapoznać się ze wszystkimi uwagami i informacjami o patentach, odwiedź witrynę internetową 

www.corel.com/patents

Zdjęcia cyfrowe o dużej rozdzielczości 100

Ponad 7000

1000

Profesjonalnie zaprojektowane szablony Ponad 60 150

1000

NOWOŚĆ! Importowanie plików 
w formacie HEIF (High Efficiency
Image File Format)

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS i SVG

(Renderowanie obrazów przy

eksporcie do formatu PDF

ograniczone do 150 dpi)

Zasoby

Wypełnienia mapą bitową,
wektorowe i tonalne

600 600

Obsługa formatów plików (najważniejsze) ~10 ~70 ~100

Materiały szkoleniowe

Kluczowe cechy i narzędzia (najważniejsze)

* Dodatkowe funkcje nie są dostępne w pakietach CorelDRAW Essentials, CorelDRAW Standard, Corel PHOTO-PAINT Essentials i Corel PHOTO-PAINT Standard.

ULEPSZENIE! Narzędzia do współpracy**

** Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym

    planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.
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