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AV VCD Diamond to program przeznaczony do nagrywania i przekształcania w czasie
rzeczywistym głosu na inne barwy. Aplikację z powodzeniem można wykorzystywać przy
tworzeniu dubbingów do gier, rozmów telefonicznych, czatów video itp. AV Voice Changer
Software Diamond posiada sporo wbudowanych gotowych efektów, w tym przekształcenie
barwy głosu na głos dziecka, kobiety, młodej dziewczyny, chłopaka, dojrzałego mężczyzny,
babci, dziadka czy terminatora . Wszystkimi dostępnymi parametrami można dowolnie
manipulować tworząc swój własny, uniwersalny głos. Ponadto, aplikacja pozwala na
przekształcanie dowolnego strumienia audio i zmienianie go na nową piosenkę czy klip audio.
Do innych ciekawych narzędzi wchodzących w skład AV Voice Changer Software Diamond
należy wymienić wbudowany odtwarzacz MP3 oraz Voice Comparator porównujący głosy
użytkownika z znanymi aktorami.

  

Aplikacja współpracuje z następującymi komunikatorami: YIM, MSN, AOL, ICQ, PalTalk,
Netmeeting, oraz wieloma grami online. Potrafi zmieniać strumienie audio. Wbudowany
rejestrator dźwięku pozwala na nagrywanie konwersacji online, MP3 Player jest zdolny
odtwarzać większość popularnych formatów, takich jak MP3, WMA, WAV, OGG. Komparator
pomaga symulować głosy znanych piosenkarzy oraz aktorów.

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------

  

AV Voice Changer Software Diamond, the latest edition of its series, is not only a
voice-changing software, but also an all-in-one recording studio. With Timbre and Pitch shifting,
you can modify your voices and easily talk in a male, female, teen, or even a baby voice. This
voice changing software helps you modify your identity in any voice chat zone, PC-to-phone, or
online role-playing game. In addition, as a recording studio, with the help of an easy-to-use
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Voice Recorder, Voice Changer Software Diamond is perfect for voice-over, voice dubbing,
voice messaging, etc. This recording studio allows you to capture and change any audio stream
to make new songs & audio clips. More advanced than the earlier editions, this voice-modifying
program improves your voice output with Noise Reduction and Sound Limiter features. More
features are also integrated in this program, including MP3 Player, Voice Comparator, Parody
Maker, Voice Analyzer and most importantly, our unique natural nickvoices.
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