A TOUCH OF CREATIVITY

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

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.

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.

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

SPRYTNY

Poznaj zalety wielodotyku i używaj gestów we wszystkich standardowych
aplikacjach. Bamboo jest elastyczny, wszechstronny i inteligentny, można
go dostosować do Twoich potrzeb. Sprytne przeżycie.

NATURALNY

Niech każdy gest się liczy. Przewijaj, przybliżaj, obracaj lub przerzucaj:
zdjęcia i dokumenty – łatwo i intuicyjnie. Wszystko w opuszkach palców.
PRZEWIJAJ

PRZYBLIŻAJ

OBRACAJ

Zawiera Bamboo Dock, aplikacje Bamboo Apps oraz dodatkowe usługi Bamboo.
•	Wraz z programami cyfrowej obróbki obrazów i malowania (Adobe
Photoshop Elements i ArtRage do pobrania z Internetu). „Średni“
zawiera dodatkowo pełną wersję Corel Painter Essentials
•	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
•	Zwiększona rozdzielczość w celu uzyskania wysokiej dokładności
•	Ergonomiczne pióro z dwoma przyciskami, bezbateryjne
•	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
•	Wbudowany uchwyt na pióro do wygodnego przechowywania
•	Łatwe w użyciu złącze USB
•	Interaktywny samouczek maksymalizujący korzyści z Bamboo
•	Wymiary tabletu: (MAŁY) 248 x 176 x 8,5 mm, (ŚREDNI) 337 x 223 x 8,5 mm
•	Aktywna powierzchnia dla pióra:
(MAŁY) 147 x 92 mm, (ŚREDNI) 217 x 137 mm
•	Aktywna powierzchnia dla dotyku:
(MAŁY) 125 x 85 mm, (ŚREDNI) 190 x 130 mm

Odwiedźnas jeszcze dzisiaj na stronie:
www.facebook.com/BambooEurope
Wacom Europe GmbH • Europark Fichtenhain A9 • 47807 Krefeld • Niemcy • www.wacom.eu
© 2010 Wacom Company, Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Bamboo i logo Wacom są znakami towarowymi wzgl. zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Wacom Company Ltd. Pozostałe znaki towarowe i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrze-żonymi znakami towarowymi
odpowiednich podmiotów. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów. BRO-B2FFUN-PL

