
DISK Multimedia, s.r.o.  Distribuce profesionální zvukové techniky www.disk.cz

K čemu Ableton Live 10 využijete Vy i Vaši žáci?
• Moderní hudební SW pro jakékoliv multimediální studentské nebo učitelské pracoviště v rámci 

skupinového vzdělávání (hudební výuka a výchova) i individuální výuky hudebního nástroje nebo 
zpěvu

• Možnost záznamu živého nástroje nebo zpěvu, jeho úpravy a obohacení různými efekty, mixáž 
a závěrečné úpravy včetně vytvoření finální MP3 nebo zvukového CD

• Možnost využití virtuálních hudebních nástrojů - výběr z bohaté knihovny, která je součástí licence
• Intuitivní pracovní prostředí pro rychlou kompozici, nahrávání, editaci i live vystupování 
• Nedestruktivní editace audio stop s neomezenými kroky zpět
• Multi-track nahrávání až do 32bit / 192 kHz
• MIDI sekvencing HW i SW nástrojů
• Pokročilé warpování s možností unikátní editace audio stop
• Množství integrovaných virtuálních nástrojů, audio a MIDI efektů i zvukových samplů
• Využití v pedagogické praxi: samostatná práce studenta, materiály pro soutěže, možnost záznamu 

živého vystupování, tvorba hudebních podkladů a další

Dovolujeme si Vám nabídnout výhodné školní multi-licence hudebního 
produkčního software Ableton Live 10. Již od pěti školních multilicencí výrazně 
ušetříte a pořídíte Ableton Live za nejlepší možné ceny.

Ableton Live
do škol
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Ableton Live je moderní virtuální hudební studio, které už od svého představení v roce 2001 patří 
mezi nejoceňovanější produkční hudební programy na světě. DAW Ableton Live je držitelem řady 
prestižních ocenění a má své místo u hudebníků, studiových producentů i moderních live performerů 
bez ohledu na hudební žánry. Aktuální verze Live 10 se řadí mezi neprodávanější a nejpoužívanější 
DAW současnosti.

Ableton Push je jedinečný hardwarový kontroler pro plnohodnotné ovládání a řízení aplikace Ableton 
Live - pomocí matice 8x8 padů a množství dalších prvků lze ovládat jakékoli virtuální nástroje, včetně 
bicích, sekvenceru i efektů. Ableton Push je komplexní hudební nástroj, který má své místo jak ve 
studiu tak i na pódiu.

Užitečné odkazy k programu Ableton Live:
• Srovnání verzí Live Intro / Live Standard / Live Suite
• Co je nového v aktuální verzi Live 10?
• 30denní zkušební trial verze zdarma ke stažení
• Český video seriál: Ableton od začátku
• Český video návod: Ableton Live a NI Komplete Kontrol
• Více informací o produktech značky Ableton

Ableton Live & Push

https://www.ableton.com/en/live/compare-editions/
http://magazin.disk.cz/cs/ableton-live-10-co-je-noveho
https://www.ableton.com/en/trial/
http://magazin.disk.cz/cs/ableton-od-zacatku
https://youtu.be/yTIhhX8Vhf4
http://ableton.disk.cz
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Kolik licencí a za jakou cenu?

Ceny EDU multilicencí jsou odstupňovány podle celkového počtu zakoupených licencí. Aktuální ceny najdete 
pod odkazy níže. Uvedená cena je vždy za jednu licenci v rámci multilicence. 

• Ceník jednotlivých EDU licencní v případě zakoupení 5-9 licencí (vč. upgradů)
• Ceník jednotlivých EDU licencní v případě zakoupení 10-24 licencí (vč. upgradů)
• Ceník jednotlivých EDU licencní v případě zakoupení více jak 25 licencí (vč. upgradů)
Výběr velikosti balíku záleží pouze na Vás. 

Podmínky pro objednání školních verzí:

V objednávce je nutné uvést kompletní jméno školy včetně adresy, kontaktu, zodpovědné osoby a zejména 
registrační email, na který budou licence registrovány u výrobce Ableton.

Multilicence Ableton Live 10 Intro
• Neomezený počet seedů (počítačů)
• Dostupná pouze pro základní a střední školy
• Podrobnosti a cena EDU multilicence Ableton Live 10 Intro

EDU licence a multilicence

Jsme Vám k dispozici
V případě jakýchkoli otázek nebo doplnění výše uvedených informací můžete kontaktovat naše kolegy: 

Bc. Martin Peřina 
Produktový specialista Ableton

email: martin.perina@disk.cz 
tel: 774 425 303

Ing. Jaroslav Musil 
Manažer projektů pro školy

email: jarek@disk.cz 
tel: 608 666 340

https://shop.disk.cz/kategorie/znacky/ableton/live/edu-multilicence/daw-software/
https://shop.disk.cz/kategorie/znacky/ableton/live/edu-multilicence/daw-software/
https://shop.disk.cz/kategorie/znacky/ableton/live/edu-multilicence/daw-software/
http://shop.disk.cz/live-10-intro-edu-multilicence--ableton-/

