A TOUCH OF INSPIRATION

WAARDEVOLLE EXTRA’S EN
STIJLVOL ONTWERP
De Bamboo Special Edition heeft een stijlvol zilver en zwart design en wordt geleverd
met een Bamboo tas en een waardevol
softwarepakket.

INSTELBARE EXPRESSKEYS

TABLET IN BREED FORMAAT

De goed toegankelijke ExpressKeys zorgen
voor een snelle toegang naar de meest
gebruikte toepassingen. Toetscombinaties
voor speciale toepassingen kunnen worden
opgeslagen om de productiviteit te vergroten.

Met het papierachtige tabletoppervlak
in 16:10 formaat kun je gemakkelijk
werken in een omgeving met meerdere
schermen.

bamboo.wacom.eu

VERRIJKEND

Laat je creativiteit tot zijn recht komen met Bamboo Special Edition
en bijbehorende software: Adobe Photoshop Elements 8, ArtRage
3 en Corel Painter Essentials 4. Plaast persoonlijke groeten op je
afbeeldingen, voeg creatieve flair toe aan uitnodigingen, tover je
plakboeken om in meesterwerken. Maak indruk op je familie en je
vrienden met je grenzeloze fantasie.

INSPIREREND

Gebruik Bamboo Dock om toepassingen te draaien die gemaakt zijn
voor je Bamboo: de Bamboo apps. Van spelletjes en schetsen tot
muziek componeren en delen met je vrienden. De verzameling van
Bamboo apps waar je uit kunt kiezen, blijft groeien. Ga ervoor.

PERSOONLIJK

Creëer documenten die je eigen flair weergeven. Voeg een
karakteristieke touch toe aan alles wat je doet: handgeschreven
notities, schetsen of krabbels. Bamboo maakt je uniek. Aan jou om het
persoonlijk te maken.

ERGONOMISCH

Bamboo biedt essentiële ergonomische voordelen. De combinatie
van pen- en aanraakinvoer betekent minder stress op je spieren en
gewrichten. Hou de pen ontspannen vast en voorkom het draaien van je
onderarm. Voor kracht met comfort.

KRACHTIG
BLADEREN

WISSELEN

SCROLLEN

ZOOMEN

ROTEREN

Op de Bamboo kan je met vier vingers eenvoudige en intuïtieve multitouch gebaren gebruiken voor het scrollen, zoomen, roteren en bladeren
door foto’s en documenten, wisselen tussen toepassingen en meer.
Gewoon met je vingertoppen.

WAARDEVOLLE EXTRA’S

SPECIFICATIES

• Inclusief digitale teken- en schildersoftware Adobe 		
Photoshop Elements 8, ArtRage 3, Corel Painter Essentials 4
(de medium versie bevat bovendien Nik Color Efex Pro 3.0
Standard) als software-download
• 4-vinger multi-touch gebarendetectie
• Bamboo tas
• Stijlvol zilver en zwart design
• Bamboo Dock en Bamboo Mini’s
• Verkrijgbaar in twee versies: small en medium

• Drukgevoelige penpunt en gum
• Omkeerbaar tablet met vier programmeerbare ExpressKeys
• Interactieve tutorial om het allerbeste uit Bamboo te halen
• Tabletafmetingen:
(small) 248 x 176 x 8,5 mm, (medium) 337 x 223 x 8,5 mm
• Actief gebied voor de peninvoer:
(small) 147 x 92 mm, (medium) 217 x 137 mm
• Actief gebied voor de aanraakinvoer:
(small) 125 x 85 mm, (medium) 190 x 130 mm

Bezoek ons nog vandaag:
www.facebook.com/BambooEurope
Wacom Europe GmbH • Europark Fichtenhain A9 • 47807 Krefeld • Duitsland • www.wacom.eu
© 2010 Wacom Company, Limited. Alle rechten voorbehouden. Wacom, het logo en Bamboo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van
Wacom Company, Ltd. Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Fouten en
wijzigingen voorbehouden. BRO-B2FSE-NL

