A TOUCH OF INSPIRATION

CENNE DODATKI I
ELEGANCKIE WZORNICTWO

PROGRAMOWALNE
PRZYCISKI EXPRESSKEYS

TABLET
SZEROKOFORMATOWY

Bamboo Special Edition, o eleganckim,
srebrno-czarnym wzornictwie oraz z
torbą Bamboo. Ofertę Bamboo Special
Edition dopełnia wartościowy pakiet
oprogramowania.

Dogodnie umieszczone ExpressKeys dają
szybki dostęp do najczęściej używanych
aplikacji. W celu zwiększenia wydajności
można zaprogramować specyficzne skróty
dla aplikacji.

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

bamboo.wacom.eu

PODNOSZĄCY WARTOŚĆ

Obudź w sobie artystę dzięki tabletowi Bamboo Special Edition i
dodanemu oprogramowaniu: Adobe Photoshop Elements 8, ArtRage 3,
Corel Painter Essentials 4 i Nik Color Efex Pro 3.0 Standard. Do obrazów
można dodawać osobiste życzenia, zaproszeniom nadawać artystycznych
charakter, a wycinanki zmieniać w dzieła sztuki. Swoją nieograniczoną
wyobraźnią zaskoczysz znajomych i rodzinę.

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.

OSOBISTY

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

ERGONOMICZNY

Bamboo wyróżnia się ergonomicznością. Połączenie dwóch metod
wprowadzania danych: piórem i dotykowej to mniejsze obciążenie mięśni i
stawów. To także połączenieskuteczności i komfortu. Pióro można trzymać
zwobodnie, tak by nie nadwyrężać przedramienia.

WSZECHSTRONNY
PRZERZUCAJ PRZEŁĄCZAJ

PRZEWIJAJ

PRZYBLIŻAJ

OBRACAJ

Bamboo umożliwia pracę czterema palcami. Używając łatwych i
intuicyjnych gestów, możesz przewijać, powiększać, obracać i przerzucać
zdjęcia lub dokumenty, przełączać aplikacje i nie tylko. Wystarczy kiwnąć
palcem.

CENNE DODATKI

SPECYFIKACJA OGOLNA

• Zawiera wartościowe programy Adobe Photoshop
Elements 8, ArtRage 3 i Corel Painter Essentials 4
(wersja średnia zawiera także program Nik Color Efex Pro 3.0
Standard) do pobrania z Internetu
• Wykrywanie gestów wielodotykowych wykonywanych 		
czterema palcami
• Torba Bamboo
• Bamboo Dock i Bamboo Mini
• Eleganckie srebrno - czarne wzornictwo
• Dostępne w rozmiarach S (mały) i M (średni)

• Końcówka pióra i gumka wrażliwe na nacisk
• Tablet przystosowany do obsługi obiema rękami z czterema
programowalnymi przyciskami ExpressKey
• Interaktywny samouczek maksymalizujący korzyści z Bamboo
• Wymiary tabletu:
S: 248 x 176 x 8.5 mm, M: 337 x 223 x 8.5 mm
• Aktywna powierzchnia dla pióra:
S: 147 x 92 mm, M: 217 x 137 mm
• Aktywna powierzchnia dla dotyku:
S: 125 x 85 mm, M: 190 x 130 mm

Odwiedźnas jeszcze dzisiaj na stronie:
www.facebook.com/BambooEurope
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