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Lightroom online free trial

Je tato bezplatná zkušební verze na verzi aplikace Photoshop Lightroom? Ano. Tato zkušební verze pro všechny funkce a aktuální verze v 1. Mohu si stáhnout chytěné verzi do ji podob telefon? Tato velká zkušební verze je k dispozici jen pro počítače. Adobe se tak ztoho stal androidem. Další informace › Mohu získat Photoshop Lightroom bez členství služby
Creative Cloud? Aplikace Photoshop Lightroom je k dispozici před zahájením služby Creative Cloud. Můžete si zvolit buď plán s jednou aplikací, bude jste Photoshop Lightroom, nebo plán s více aplikacemi. Aplikace Nabízí programy služby Creative Cloud, které jsou pro jednotlivce, studenty a učitele, fotografy, instituce nebo firmy. Další informace › Nikdy
nebylo snazší stáhnout aplikaci Adobe Lightroom, ať už je to váš počítač nebo Mac. Je to velmi jednoduchý proces, ale existuje několik možností pro vás. Tam jedeme. Zde vám ukážeme, jak si můžete aplikaci Adobe Lightroom stáhnout zdarma a také jako součást předplacené služby Adobe Creative Cloud. Může se jedná o jeden program nebo část větší
sady programů. Adobe Lightroom je celé jméno je vlastně Adobe Photoshop Lightroom (obvykle zkrácena tak, aby nedošlo k zaměňovat s hlasitější sourozence). Jedná se o stolní a mobilní video organizace a software pro manipulaci s obrázky, s důrazem na první. Je to na našem seznamu nejlepších fotografických aplikací a oblíbené u fotografií a
profesionálních fotografů, kteří potřebují rychle a efektivně spravovat nespočet obrázků ve svém podnikání. Stojí za zmínku, že Adobe také starší verzi Lightroom, k dispozici pod názvem Lightroom Classic. Zde se však zaměříme na nejnovější verzi aplikace Lightroom, protože popisujeme nejlepší způsoby stahování aplikace Lightroom do našich zařízení.
Jak stáhnout Adobe Lightroom pro freeLoad 7 dny zdarma Lightoom zkušební verze na PC nebo Mac Vyzkoušejte nejnovější verzi Aplikace Lightroom zdarma se sedmidenní zkušební verzí od společnosti Adobe. Pokud chcete, můžete během zkušebního období nebo po něm převést na placené předplatné. Neexistuje žádná povinnost zakoupit software, ale
pokud nechcete pokračovat v platbě, povinnost je pro vás zrušit před koncem zkušební doby. Chcete-li zobrazit DealYou si můžete stáhnout bezplatnou verzi Adobe Lightroom ... No, alespoň je to bezplatná zkušební verze. Pak budete mít sedm dní, aby se pokusila zjistit, zda je to pro vás to pravé. Bezplatná zkušební verze je jediný legitimní způsob, jak
stáhnout Lightroom zdarma. Samozřejmě, můžete najít pirátskou verzi na internetu, ale to by znamenalo porušení zákona. Také představujete riziko pro vaše zařízení a data kvůli virům a malwaru, a když mluvíte o mnoha obrázcích, ať už jsou vaše nebo vaše zákazníky, je to opravdu hloupé riziko. Pokud si chcete vyzkoušet Lightroom zdarma, Pokud ho
ještě nemáte, budete mít Adobe ID. Tento snadné nastavení a zdarma. Přejděte na stránku účtu Adobe, klikněte na Vytvořit účet a postupujte podle pokynů. Jakmile budete mít Adobe ID, přejděte na tuto stránku a postupujte podle pokynů. Bezplatnou zkušební verzi si budete moci vybrat pouze pro aplikaci Lightroom, bezplatnou zkušební verzi fotografického
plánu (který zahrnuje aplikace Lightroom, Lightroom Classic a Photoshop) nebo bezplatnou zkušební verzi celého programu Creative Cloud. Podrobné informace o těchto různých balíčcích naleznete níže na této stránce. V této fázi budete požádáni o zadání údajů o vaší kreditní kartě, ale nebojte se. Dokud svůj účet nezrušíte včas, nebude vám účtován
žádný poplatek. Pokud se však rozhodnete pokračovat v objednání, platby budou automaticky odečteny z vaší karty. Stáhněte si Adobe Lightroom: Six OptionsGlobal: Koupit Lightroom za pouhých 9,99 dolarů měsíčně, Adobe pro editaci obrázků a organizace obrázků software je ideální pro zaneprázdněný fotograf, který potřebuje rychle a efektivně ukládat a
hledat obrázky. Jednoprogramové předplatné vám umožní stáhnout aplikaci Lightroom do počítače nebo počítače Mac. stejně jako Adobe Portfolio, Adobe Fonts, Adobe Spark.View DealGet 39% off - pouze EMEA: koupit Lightroom jako součást Adobe Creative Cloud od £ 30.34 za měsíc (obvykle £ 49.94) Společnost Adobe nabízí velkorysou nabídku 39
procent ze všech předplatných aplikací, které vám umožní stáhnout nejen aplikaci Lightroom, ale také všechny aplikace Creative Cloud do počítače nebo počítače Mac spolu s různými dalšími výhodami. Získáte také 100 GB úložiště. Nabídka končí 6.DealStudent a Učitelé plán: Získejte Adobe CC Všechny apps plán za pouhých 19,99 dolarů / 16,24 liber za
měsíc Pokud budete učit nebo pracovat ve vzdělávání, Adobe studenti a učitelé ve všech aplikacích plán vám slevu na přístup ke všem kreativní cloud předplatné, včetně Lightroom. Získáte také 100 GB úložiště. Stačí kliknout na tlačítko a vybrat kartu Studenti a učitelé v horní části stránky Adobe pro přístup k této nabídce. Zobrazit nabídkuJedinou cestou
zakoupení aplikace Lightroom je součástí předplatného služby Creative Cloud, které platíte měsíčně nebo ročně. Existují však tři široké možnosti. První a nejlevnější je přihlásit se pouze k odběru aplikace Lightroom, která je dodávána s úložištěm 20 GB nebo 1 TB, v závislosti na vašem plánu. Druhým je předplatné fotografického plánu. To vás může stát víc,
ale poskytuje přístup k aplikaci Lightroom pro stolní počítače a mobilní zařízení, aplikaci Lightroom Classic, stolnímu počítači a iPadu ve Photoshopu a úložišti o 1 TB. Pro obě tyto možnosti můžete zvýšit celkové úložiště na 2 TB, 5 TB nebo 10 TB, počínaje $ 9.99 za měsíc pro terabajt. Třetí možností je zrušit předplatné pro všechny aplikace. Jedná se o
nejdražší možnost, ale také potenciálně nejlepší hodnotu, protože vám poskytuje přístup ke všem kreativním cloudovým aplikacím a různým dalším výhodám. (Pokud si nejste jisti, které programy mohou být užitečné pro vás, přečtěte si náš seznam softwaru Adobe). Pokud se cena zdá příliš vysoká, nezapomeňte, že společnost Adobe často provádí speciální
propagační akce; sledujeme pořadí neustále aktualizovaný průvodce nejlepšími slevami služby Adobe Creative Cloud. V současné době je nejlepší řešení velkorysé 39% sleva na všechny aplikace předplatné v zemích EMEA (viz níže), ale spěch, protože tato nabídka vyprší v červenci 6 d.Be tam jsou vždy slevy pro studenty a učitele, stejně jako individuální
ceny pro podniky, školy a univerzity. Takže vždy stojí za to podívat se na to, jaké nabídky jsou k dispozici kdykoliv. Cena, slevy, začínáme a alternativyJak je cena ke stažení Adobe LightroomLightroom je populární mezi profesionálními fotografy, kteří potřebují snadno ukládat a najít mnoho fotografií (Video Credit: Adobe) Nejlevnější možností je zakoupit
Lightroom prostřednictvím plánu jediné aplikace, který v době psaní stojí £ 9.98 / $ 9.99 / AU $ 14.29 za měsíc podle ročního plánu a zahrnuje úložiště 1 TB, Adobe Portfolio, Adobe Fonts a Adobe Spark. O něco dražší možností je předplatné fotografického plánu, které vám umožní přístup k aplikaci Lightroom pro stolní a mobilní počítače, aplikaci Lightroom
Classic, stolní počítač a iPad photoshop a úložiště 1 TB, stejně jako portfolio Adobe, písma Adobe, Adobe Spark. Při psaní to stojí £ 19.97 / $ 19.99 / AU $ 28.59.Nebo můžete klesnout pouze 20GB úložiště a získat fotografický plán za pouhých £ 9.98 / $ 9.99 / AU $ 14.29.Třetí hlavní možností je koupit Lightroom přes Předplatné Creative Cloud All Apps, který
vám umožní přístup k aplikaci Lightroom, stejně jako celou kolekci kreativních stolních počítačů a mobilních aplikací společnosti Adobe. Všimněte si však, že získáte pouze 100 GB úložiště ve srovnání s 1 TB úložiště, které je k dispozici s jedním předplatným aplikace Lightroom nebo fotografickým plánem. Možnost Všechny aplikace obvykle stojí $ 52.99 / £
49.84 / AU $ 76.99 za měsíc v ročním plánu, i když v době psaní byla snížena na £ 30.94 za měsíc pro občany EMEA až do července 6.Lightroom slevy pro učitele a studenty Pokud jste student nebo učitel, můžete si koupit Lightroom jako součást zlevněného plánu Všech aplikací za mnohem nižší cenu. Takže nyní můžete získat plnou sadu Creative Cloud
spolu se 100 GB cloudového úložiště, portfolia Adobe, písma Adobe a Adobe Spark za pouhých $ 15.99 / £ 13.15 / AU $ 21.99 za měsíc v prvním roce a pak $ 29.99 / £ 25.28 / AU $ 43.99 v příštím roce. Jak mohu začít pracovat se společností Lightroom? Ať už jste na mobilním nebo stolním počítači, aplikace Lightroom se automaticky aplikuje na vaše
obrázky, ať jsou kdekoli (video kredit: Adobe)Po stažení aplikace Lightroom má společnost Adobe mnoho výukových programů aplikace Lightroom, které můžete začít software používat. Seznamte se s ovládacími prvky rozhraní a úprav, naučte se přidávat a upravovat obrázky odkudkoli a naučte se sdílet alba v knihovně aplikace Lightroom. Jakmile zvládnete
základy, můžete přejít k pokročilým projektům, jako jsou složené portréty domácích mazlíčků, vytváření přirozených tónů pro fotografie potravin, úpravy krajin v telefonu a Více. Stáhnout ke stažení Co potřebujete vědět Zatímco Lightroom nabízí jak funkce pro uspořádání videa, tak funkce pro střih videa, jeho hlavní přitažlivost pro fotografy je první. Pokud
tento obrázek editace je jen zájem o vás, budete pravděpodobně lépe s Photoshopem, který nabízí mnohem silnější možnosti. Kromě toho jsou možnosti pro úpravu videa aplikace Lightroom velmi působivé a jednodušší rozhraní může být pro vás atraktivnější, pokud se zajímáte pouze o standardní úlohy úprav videa. Stojí za zmínku, že Lightroom úpravy jsou
vždy non-destruktivní. To znamená, že původní obrázek a úpravy, které se na něj aplikují, jsou uloženy samostatně, takže je snadné vrátit změny zpět, pokud věci nevyšlo tak, jak jste chtěli. Jako součást služby Creative Cloud je aplikace Lightroom neustále aktualizována a jako předplatitel si budete moci zdarma stáhnout nejnovější nové funkce. Nejnovější
řada aktualizací, červen 2020, obsahuje možnosti místní úpravy odstínu, chcete-li použít výchozí nastavení importu pro nezpracované fotografie; a sdílet fotografie s ostatními fotografy, kteří používají lightroom. Nyní můžete také experimentovat s různými úpravami stejné fotografie a ukládat je jako verze bez vytvoření více kopií. Nejlepší alternativou k
LightroomAše pohled je, že neexistuje žádný software, který přesahuje nebo dokonce odpovídá všem adobe lightroom schopnosti právě teď. Nicméně, pokud opravdu nechcete, aby software, který jste si předplatili, existují některé vhodné alternativy. Nejlepší alternativou k Lightroom je nyní Skylum Luminar, oceněný Mac a Windows Photo Editor, který má
také dobré funkce pro uspořádání obrázků, které se neustále zlepšují. Nejnovější verze, Luminar 4, je k dispozici za jednorázovou cenu £ 69 / $ 60, s 30denní zárukou vrácení peněz. Přečtěte si více: Stáhněte si PhotoshopDownload InDesign Začátečník Průvodce po efekty efekty
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