A MARK OF PERSONALITY

PŁASKI KSZTAŁT

ODWRACALNY UKŁAD
TABLETU

TABLET
SZEROKOFORMATOWY

Bardzo płaski kształt sprawia, że aktywna
dłoń spoczywa na tablecie, co gwarantuje
wiele godzin wygodnego użytkowania.

Tablet jest przystosowany do prawoi leworęczności. Po prostu obróć tablet,
aby go przystosować.

Podobna do papieru powierzchnia
tabletu o formacie 16:10 umożliwia
łatwą pracę w wielomonitorowym
otoczeniu.

bamboo.wacom.eu

OSOBISTY

Twórz dokumenty odzwierciedlające Twoją osobowość. Nadaj Twoim
dokumentom indywidualny wygląd, używając odręcznych notatek, szkiców
lub rysunków. Bamboo Cię wyróżnia. Bądź sobą.

INSPIRUJĄCY

Bamboo Dock udostępnia aplikacje przeznaczone do Twojego Bamboo.
Do wyboru masz stale rosnącą kolekcję aplikacji Bamboo Apps: od
gier i aplikacji do szkicowania po programy do udostępniania plików i
komunikacji ze znajomymi. Korzystaj z nich śmiało.

EKSPRESYJNY

Wyzwól się i rysuj, maluj i twórz na każdy temat. Maluj cyfrowo każdą
techniką, od kredy po olej. Urzeczywistniaj pomysły własną twórczością.
Wyrażaj siebie.

Zawiera Bamboo Dock, aplikacje Bamboo Apps oraz dodatkowe usługi Bamboo.
• Łącznie z programem graficznym ArtRage i dodatkowym bezpłatnym
programem bonusowym (pobranie z Internetu)
• Pióro o zaawansowanej technice
• Końcówka pióra wrażliwa na nacisk
• Ergonomiczne pióro z dwoma przyciskami, bezbateryjne
• Powierzchnia robocza tabletu imitująca papier, o formacie obrazu 16:10
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Tablet przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych
Wbudowany uchwyt na pióro do wygodnego przechowywania
Łatwe w użyciu złącze USB
Interaktywny samouczek maksymalizujący korzyści z Bamboo
Wymiary tabletu: 248 x 176 x 8,5 mm
Aktywna powierzchnia: 147 x 92 mm

Odwiedź nas jeszcze dzisiaj na stronie:
www.facebook.com/BambooEurope
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