+

Originele foto:
Een prachtige foto van uw dochter – alleen lijkt de
lucht veel donkerder dan hij eigenlijk was.

Studio / Studio XL

Inclusief fotosoftware

+

Inhoud
Studio, Tablet (ca. 21 x 20 cm, actief
oppervlak ca. A6),
Studio XL, Tablet (ca. 26 x 28 cm, actief
oppervlak ca. A5),
Pen, quick start guide, cd-rom met
stuurprogramma voor tablet en onlinegebruikershandleiding, cd-rom met nik
Color Efex Pro 2.0 Standard, cd-rom met
Adobe Photoshop Elements

Classic / Classic XL
Inhoud
Classic, Tablet (ca. 21 x 20 cm, actief
oppervlak ca. A6),
Classic XL, Tablet (ca. 26 x 28 cm, actief
oppervlak ca. A5),
Pen, quick start guide, cd-rom met
stuurprogramma voor tablet en online
gebruikershandleiding, cd-rom met Corel
Painter Essentials 2

Systeemvereisten
PC: Windows® 98 SE, ME, 2000 of XP, IBM kompatible PC (Pentium of kompatibel
met 800 MHz of hoger), 256 MB RAM, 24-bit-kleurenmonitor (800 x 600 of meer),
USB-aansluiting, CD-ROM-drive
Macintosh®: Mac OS X 10.2.8 of hoger, PowerPC® G3, 256 MB RAM,
24-bit- kleurenmonitor (800 x 600 of meer), USB-aansluiting, CD-ROM-drive

De hele oppervlakte met fotosoftwareﬁlter bewerkt: Nu ziet de lucht er veel
beter uit – alleen is de huidskleur van uw
dochter nu te bleek geworden.

WACOM Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
Germany
Telefoon: +49 (0) 2151 3614-444
Telefax: +49 (0) 2151 3614-111
www.wacom.com

Let op het Penabled-logo!
Zo bent u verzekerd van de
natuurlijke vormgeving en
topprestaties van Wacom‘s
gepatenteerde pentechnologie,
zonder snoer en batterijen.

Met Graphire4 en fotosoftware gericht bewerkt:
De lucht straalt, en uw dochter ook – gewoon een
schitterende foto.
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Gericht corrigeren voor nog betere
foto’s!

De eenvoudige
weg naar betere
beelden.

Zo worden uw foto’s net zo mooi
als uw herinneringen!

Geef uw foto’s de look die ze verdienen:
met de pen kunt u heel gericht contrasten verbeteren,
storende elementen verwijderen, belichtingsfouten
corrigeren, kleuren optimaliseren en nog veel meer.

Zo veel praktischer
details – voor gewoon betere beelden.

ExpressKeys:
snel toegang tot de
belangrijkste functies

ctrl

Scrollwiel
+ ExpressKeys
= eenvoudig inzoomen

Scrollwiel
= snel scrollen

Gerichte en eenvoudige
bewerking met natuurlijkere,
drukgevoelige besturing

alt

Met Graphire4 levert Wacom de ideale oplossing
voor iedereeen die digitale foto’s zonder al te veel
moeite wil verbeteren.
Met de ergonomische, zeer lichte pen behaalt u
veel betere, natuurlijkere resultaten dan wanneer
u bijvoorbeeld het hele oppervlak bewerkt met
automatische beeldcorrectie.

Rechtsklikken

Dubbelklikken

Draad- en batterijloze
pen.
Alleen van marktleider
Wacom

Snel en eenvoudig gummen
en verwijderen

