A TOUCH OF INSPIRATION

PLAT DESIGN

INSTELBARE EXPRESSKEYS

TABLET IN BREED FORMAAT

Met het platte design kan je hand hellend
op het tablet rusten, waardoor je moeiteloos
urenlang kunt werken.

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

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.

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.

VERRIJKEND

Gebruik je pen om digitale foto’s of tekeningen te verbeteren. Verrijk je
afbeeldingen met persoonlijke groeten. Creëer uitnodigingen, decoraties
of scrapbooks en deel ze met vrienden en familie.

NATUURLIJK
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.

Inclusief Bamboo Dock, Bamboo apps en aanvullende Bamboo diensten.
• Twee sensoren voor de invoer van pen en multi-touch
• Ondersteuning van multi-touch gebarenherkenning om te scrollen,
zoomen, roteren en nog veel meer
• Drukgevoelige penpunt en gum voor een natuurlijk gevoel
• Batterijloze en ergonomische pen met twee penknoppen
• Verbeterde resolutie voor meer nauwkeurigheid
• Papierachtig tabletoppervlak met 16:10 formaat
• Omkeerbaar tablet – voor rechts- en linkshandigen
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Vier programmeerbare ExpressKeys voor veelgebruikte functies
Geïntegreerde penhouder om je pen gemakkelijk te bewaren
Gemakkelijke USB-aansluiting
Interactieve tutorial om het allerbeste uit Bamboo te halen
Tabletafmetingen: 248 x 176 x 8,5 mm
Actief gebied voor de peninvoer: 147 x 92 mm
Actief gebied voor de aanraakinvoer: 125 x 85 mm

Bezoek ons nog vandaag:
www.facebook.com/BambooEurope
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