A TOUCH OF INSPIRATION

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

PROGRAMOWALNE
PRZYCISKI EXPRESSKEYS

TABLET
SZEROKOFORMATOWY

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

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 Mini 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.

PODNOSZĄCY WARTOŚĆ
Używaj pióra do wzbogacenia cyfrowych zdjęć lub rysunków. Wzbogacaj
obrazy osobistymi pozdrowieniami. Twórz i ozdabiaj zaproszenia lub
szkicowniki. Wyślij przyjaciołom i rodzinie.

NATURALNY
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.

Zawiera Bamboo Dock, aplikacje Bamboo Apps oraz dodatkowe usługi Bamboo.
• Dwa czujniki do wprowadzania danych piórem i za pomocą wielodotyku
• Obsługa gestów wielodotyku – przewijanie, przybliżanie, obracanie i inne
• Końcówka pióra i gumka wrażliwe na nacisk
• Ergonomiczne pióro z dwoma przyciskami, bezbateryjne
• Zwiększona rozdzielczość w celu uzyskania wysokiej dokładności
• Powierzchnia robocza tabletu imitująca papier, o formacie obrazu 16:10
• Tablet przystosowany dla osób prawo- i leworęcznych
•	Cztery programowalne przyciski ExpressKey do szybkiego dostępu
do funkcji
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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 dla pióra: 147 x 92 mm
Aktywna powierzchnia dla dotyku: 125 x 85 mm

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