Efficiëntie kan adembenemend zijn
Het Intuos3-pentabletsysteem van Wacom
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Uitstekend ontwerp. Unieke functionaliteit. Perfecte ergonomie.
Het Intuos3-pentabletsysteem.
Werk intuïtiever, ergonomischer en productiever dan ooit. Of u nu een
digitaal fotograaf, HDTV-videobewerker, industrieel ontwerper, grafisch
kunstenaar, illustrator of 3D-ontwikkelaar bent, Intuos3 is ook voor u de
perfecte oplossing. De ‘look and feel’ van Intuos3 vindt u nergens anders.
Geprogrammeerd voor efficiëntie
Het Intuos3-pentabletsysteem biedt innovatieve gereedschappen die perfect onderling samenwerken. Uw werkproces wordt een stuk sneller en u
kunt beter dan ooit natuurlijk, flexibel en creatief werken.
U zult direct merken dat uw efficiëntie en productiviteit toenemen.
Bovendien hebt u veel meer plezier in het werk.
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Een nieuwe dimensie in adembenemende efficiëntie
De pentabletten Intuos3 A3 Wide en A5 Wide op 16:10-formaat zorgen
voor een sneller werkproces en meer werkruimte – ideaal als u met
breedbeeldschermen of meerdere monitors werkt. De Intuos3 A6 Wide
is ook uitermate geschikt voor gebruikers van breedbeeldlaptops. Door
de draagbaarheid is hij ook ideaal voor diegenen die voor hun werk veel
onderweg zijn. Het Intuos3 A4 Oversize-pentablet geeft u de extra
werkruimte die nodig is voor layout- en engineeringwerk.
De pentabletten Intuos3 A3 Wide en A4 Oversize beschikken over een
Quickpoint-gebied voor supersnelle navigatie en een transparante
folie voor overtrekken. Beide zijn leverbaar in speciale DTP- of CADuitvoering.
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Het Intuos3-pentabletsysteem is in 2005
onderscheiden met de Reddot Design Award.
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Sneller werken.
Het samenspel van de Grip Pen, ExpressKeys en Touch Strip verhoogt
de efficiëntie en de productiviteit in creatieve toepassingen. De
drukgevoelige gereedschappen in toepassingen als Adobe® Photoshop®
kunnen heel efficiënt en natuurlijk worden gebruikt dankzij de
1024 drukniveaus van de pen.
ExpressKeys/Touch Strip
Elk pentablet heeft 8 (A5/A4/A3) of 4 (A6 Wide) geïntegreerde knoppen,
vrij programmeerbaar als ‘hotkeys’ voor veelgebruikte menuopdrachten en De Intuos3 A6 Wide is ook uitermate geschikt voor gebruikers
van breedbeeldlaptops. Door de draagbaarheid is hij ook ideaal voor
diegenen die voor hun werk veel onderweg zijn. specifieke toetsencombinaties.
De Touch Strip is een aanrakingsgevoelige schuifbalk, die er samen met
de ExpressKeys en de Grip Pen voor zorgt dat u veel sneller kunt werken.
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Natuurlijk superieure invoerapparaten.

Intuos3 Grip Pen:
Draad- en batterijloos, 1.024 drukniveaus en
een resolutie van 5.080 dpi. Maximale precisie
en ergonomie. De antislipgreep met een
rubberlaagje vermindert de inspanning van het
vasthouden tot 40%. (Inclusief: 3 standaardpunten, 1 Stroke Pen-punt, 1 Felt Pen-punt)*

Intuos3 Airbrush (accessoire):
Draaiingsgevoelige stift met driehoekige punt
van plastic of echt vilt. Schetsen wordt nu
net zo natuurlijk als met een gewone viltstift.
(Inclusief: 1 standaardpunt, 2 Felt Pen-punten)

Intuos3 Ink Pen (accessoire):
Het ideale invoerapparaat voor het overtrekken en illustreren
van originele afbeeldingen, en het invoeren van handgeschreven tekst zoals handtekeningen. (Inclusief: 2 standaardpunten,
3 Ink-punten)

Intuos3-lenscursor (accessoire):
De uiterst nauwkeurige lenscursor, met vijf programmeerbare
knoppen en een beweeglijke lens, is het ideale gereedschap
voor CAD/CAE-toepassingen of 2D en 3D grafische toepassingen.**

* Geleverd bij alle Intuos3-pentabletten, behalve Intuos3 A3 Wide CAD-versie en Intuos3 A4 Oversize CAD-versie.
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Intuos3 Airbrush (accessoire):
De daadwerkelijk digitale Airbrush. Druk- en
hellingsgevoelig, aanpasbaar tot 1.024 niveaus
met het draaiwieltje, de penpunt en gum zijn
drukgevoelig tot 1.024 niveaus.

Intuos3 Classic Pen (accessoire):
Dezelfde mogelijkheden als de Intuos3 Grip
Pen, maar smaller uitgevoerd voor optimaal
gewicht en handligging.
(Inclusief: 3 standaardpunten, 1 Stroke
Pen-punt, 1 Felt Pen-punt)

Intuos3-muis (accessoire):
Ideale draadloze muis met 5 programmeerbare knoppen en
draaiwieltje. De muis heeft geen bal en gebruikt een hoge
resolutie, voor soepele en nauwkeurige besturing. (Niet bij
ieder pentablet standaard meegeleverd)

** Standaard meegeleverd met Intuos3 A3 Wide CAD-versie en Intuos3 A4 Oversize CAD-versie.
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Haal alles uit uw toepassingen.

Foto’s retoucheren
Intuïtief, gemakkelijk en snel foto’s retoucheren via de
drukgevoelige gereedschappen in Adobe® Photoshop®.
Optimaliseer de belichting, scherpte en kleuren met de 1.024
drukniveaus van de Grip Pen. Met de Intuos3-pentabletten in
16:10-breedformaat maakt u optimaal gebruik van het hele
werkgebied, bijvoorbeeld op breedbeeldschermen of bij meerdere
monitoren.
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Videobewerking
De pentabletten Intuos3 A3 en A5 Wide in 16:10-formaat
zijn ideaal voor videobewerking in programma’s als Adobe®
AfterEffects™. Dankzij de drukgevoeligheid van de pen kunt
u de dekking en breedte van penseelstreken bepalen, of
naadloze klooneffecten creëren. De pen ligt ook natuurlijk in
de hand, zodat u gemakkelijker bij de vele paletten en kleine
regelaars kunt in veel andere videobewerkingssoftware.
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Industrieel ontwerp
Het Intuos3 A3 Wide-pentablet in 16:10-formaat biedt een extra
grote werkruimte, zodat u optimaal kunt werken in design- en
engineeringtoepassingen. De Grip Pen en andere Intuos3invoerapparaten zorgen voor optimaal comfort en efficiëntie
bij het maken van complexe technische en productontwerpen,
zelfs wanneer u de pen langere tijd gebruikt.
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Schilder, teken en illustreer
Gebruik de Grip Pen of de Airbrush om natuurlijk ogende digitale
beelden te maken in Corel® Painter™, om op intuïtieve wijze te
schetsen in Autodesk® Sketchbook™ of om vloeiende animaties te
creëren in Adobe® Flash™. En om het onderste uit de kan te halen,
gebruikt u de nieuwe Art Marker, waarmee u net zo natuurlijk kunt
schetsen als met een gewone stift.
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Past perfect bij uw ideeën – in welke toepassing u ook werkt.
Intuos3 heeft voor iedereen het juiste pentabletsysteem, ongeacht
welke toepassingen u gebruikt en hoeveel ruimte u nodig hebt. Kies
voor een actief oppervlak met het formaat A6 Wide, A5, A5 Wide, A4,
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A4 Oversize of A3 Wide. De pentabletten Intuos3 A3 Wide en A4
Oversize zijn ook verkrijgbaar in een DTP- of CAD-versie.
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Fon: +49 (0) 2151 36 14-0
Fax: +49 (0) 2151 36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld
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