Wydajność może zapierać dech w piersiach
Seria tabletów piórkowych Intuos3 ﬁrmy Wacom
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Zdumiewający wygląd. Unikalna funkcjonalność. Perfekcyjna ergonomia.
Seria tabletów piórkowych Intuos3.
Pracuj w sposób bardziej intuicyjny, ergonomiczny i wydajniejszy niż
kiedykolwiek wcześniej. Nieważne, czy jesteś cyfrowym fotografem,
redaktorem ﬁlmów w technologii HDTV, projektantem przemysłowym,
artystą – graﬁkiem, ilustratorem, czy deweloperem w technice 3D,
dostępne jest rozwiązanie z serii Intuos3 w idealny sposób spełniające
wszystkie Twoje potrzeby. A na dodatek możesz korzystać z produktu o
wyglądzie i poczuciu, jakiego nie znajdziesz gdziekolwiek indziej.
Zaprogramowane pod kątem wydajności
Seria tabletów piórkowych Intuos3 oferuje innowacyjne narzędzia,
współpracujace ze sobą w idealnej harmonii, w znaczący sposób
przyspieszające Twoją pracę i pozwalające przejść na nowy poziom
naturalnej, wszechstronnej i wydajnej kreatywnej pracy.
Będziesz w stanie odczuć zwiększenie wydajności i efektywności.
A praca zacznie sprawiać Ci znacznie więcej radości.
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Nowy wymiar w dziedzinie zapierającej dech w piersiach wydajności
Tablet piórkowy Intuos3 A3 Wide i A5 Wide oraz ekranie w formacie 16:10
oferuje użytkownikom przyspieszenie pracy oraz większą przestrzeń
roboczą – idealne rozwiązanie dla wielomonitorowego i szerokokątnego
środowiska pracy. Tablet piórkowy Intuos3 A6 Wide oferuje te same
korzyści dla użytkowników przenośnych komputerów z szerokokątnym
wyświetlaczem, a jego mobilność sprawia, że jest on idealnym
rozwiązaniem dla wszystkich profesjonalistów ze świata cyfrowego.
Nadwymiarowy tablet piórkowy Intuos3 A4 Oversize zapewnia dodatkowy
obszar aktywny wymagany dla prac projektowych i inżynieryjnych.
Nadwymiarowy tablet piórkowy Intuos3 A4 Oversize i tablet Intuos3
A3 Wide posiadają obszar Quickpoint (szybkiego wskazywania) dla
niewiarygodnie szybkiej nawigacji oraz przeźroczystą nakładkę dla
śledzenia. Ponadto oba są dostępne ze specjalną konﬁguracją dla
zadań DTP lub CAD.
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Seria tabletów piórkowych Intuos3 zdobyła
nagrodę Reddot Design w 2005 r.
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Akcelerator procesów roboczych.
Interakcja piórka Grip Pen, klawiszy ExpressKey i pasków dotykowych
zwiększa efektywność i ulepsza wydajność w aplikacjach kreacji.
Narzędzia czułe na nacisk w takich aplikacjach, jak Adobe® Photoshop®
można wykorzystywać w najwydajniejszy i naturalniejszy możliwy
sposób dzięki 1024 stopniom nacisku piórka.
Klawisze ExpressKey i paski dotykowe
Każdy tablet piórkowy posiada 8 (A5/A4/A3) lub 4 (A6 Wide)
zintegrowane, swobodnie programowalne przyciski, które mogą być
wykorzystywane jako klawisze skrótów dla najczęściej
wykorzystywanych poleceń menu oraz różnych kombinacji klawiszy.
Pasek dotykowy do wrażliwy na nacisk pasek przewijania, który
w połączeniu z klawiszami ExpressKey i piórkiem Grip Pen
w znaczący sposób przyspiesza Twoją prace.
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Naturalnie najlepsze urządzenia wprowadzania danych.

Piórko Intuos3 Grip Pen:
Bezprzewodowe i bezbateryjne, 1024 stopni
nacisku i rozdzielczość 5080 dpi. Maksymalna
precyzja i ergonomia. Przeciwpoślizgowy,
ogumowany redukuje obciążenie nawet o 40%.
(w zestawie: 3 standardowe końcówki, 1 końcówka
z miękkim wkładem (Stroke Pen), 1 końcówka
z szorstkim wkładem (Felt Pen))*

Art Marker Intuos3 (akcesorium):
Piórko – marker czułe na rotację z trójkątnym
plastikowym i/ lub szorstkim wkładem. Teraz
możesz szkicować równie naturalnie, co
konwencjonalnym markerem. (w zestawie: 1
standardowa końcówka, 2 końcówki z szorstkim
wkładem (Felt Pen)

Piórko Intuos3 Ink Pen (akcesoria):
Idealne narzędzie wprowadzania danych dla obrysowywania
i ilustrowania oryginalnych dzieł sztuki oraz wprowadzania
odręcznego tekstu w tym podpisów. (w zestawie: 2 standardowe
końcówki, 3 końcówki atramentowe)

Aerograf Intuos3 (akcesorium):
Prawdziwy cyfrowy aerograf. Wrażliwy na nacisk
i nachylenie, regulacja do 1024 stopni za pomocą
pokrętła, piórko i gumka są wrażliwe na 1024
stopnie nacisku.

Lupka z celownikiem Intuos3 (akcesorium):
Niezwykle dokładna lupka z celownikiem z pięcioma
programowalnymi przyciskami oraz ruchomą lupką jest
idealnym narzędziem dla aplikacji CAD/CAE oraz aplikacji
graﬁcznych 2D i 3D.

* Dostarczany ze wszystkimi tabletami piórkowymi Intuos3 za wyjątkiem konﬁguracji CAD tabletu Intuos3 A3 Wide i konﬁguracji CAD tabletu Intuos3 A4 Oversize.
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Piórko Intuos3 Classic Pen (akcesoria):
Ten sam zestaw funkcji, co piórko Intuos3 Grip
Pen, lecz smuklejszy proﬁl zapewnia optymalne
wyważenie i obciążenie dłoni. (w zestawie: 3
standardowe końcówki, 1 końcówka z miękkim
wkładem (Stroke Pen), 1 końcówka z szorstkim
wkładem (Felt Pen))

Mysz Intuos3 (akcesorium):
Zoptymalizowana mysz bezprzewodowa z 5 programowalnymi
przyciskami i pokrętłem. Brak kulki i wysoka rozdzielczość zapewniają
lekkość i dokładne sterowanie. (niedostarczana w standardzie
z każdym tabletem piórkowym)

** Dostarczany w standardzie z konﬁguracją CAD tabletu Intuos3 A3 Wide i konﬁguracji CAD tabletu Intuos3 A4 Oversize.
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Wykorzystywanie aplikacji w najlepszy sposób.

Retuszowanie zdjęć
Intuicyjne, proste i szybkie retuszowanie zdjęć w programie Adobe®
Photoshop® za pomocą czułych na nacisk elementów sterowania.
Optymalizuj parametry takie, jak ekspozycja, ostrość i kolory dzięki
unikatowej liczbie 1024 stopni nacisku piórka Grip Pen. Tablety piórkowe
Intuos3 w szerokokątnym formacie 16:10 umożliwiają optymalne
wykorzystanie całej powierzchni roboczej w przypadku monitorów
szerokokątnych oraz środowisk roboczych z wieloma monitorami.
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Edycja wideo
Tablety piórkowe Intuos3 A3 i A5 Wide w formacie 16:10 są idealne do pracy
z aplikacjami edycji wideo, jak Adobe® AfterEffects™. Czułość piórka na
nacisk pozwala kontrolować przejrzystość i szerokość pociągnięć pędzla
lub tworzyć jednolite efekty klonowania. Piórko oferuje również naturalną
obsługę, która ułatwia dostęp do wielu palet i małych przełączników w wielu
innych aplikacjach edycji wideo.
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Projektowanie przemysłowe
Tablet piórkowy Intuos3 A3 Wide w formacie 16:10 zapewnia wyjątkowo
dużą przestrzeń roboczą wymaganą dla optymalnej pracy z aplikacjami
projektowymi i inżynieryjnymi. Piórko Grip Pen oraz inne urządzenia
wprowadzania danych serii Intuos3 zapewniają maksymalna wygodę
oraz wydajność przy tworzeniu złożonych technicznych projektów,
nawet przy przedłużonym użytkowaniu.
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Maluj, rysuj i ilustruj
Używaj piórka lub aerografu do tworzenia naturalniejszych obrazów
cyfrowych w programie Corel® Painter™, intuicyjnych rysunków w programie
Autodesk® Sketchbook™ oraz animacji płynów w programie Adobe®
Flash™. A żeby w jak najlepszy sposób wykorzystać Twój własny system,
teraz możesz szkicować równie naturalnie, co konwencjonalnym markerem
dzięki markerowi Art Marker.
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Perfekcyjne dopasowanie do Twoich pomysłów – niezależnie od aplikacji.
Z serią Intuos3 zawsze znajdziesz odpowiedni dla Ciebie tablet
piórkowy, niezależnie od aplikacji i wymaganej przestrzeni. Wybierz
jeden z formatów: A6 Wide, A5, A5 Wide, A4, A4 Oversize

Intuos3

A6 Wide

A5

A5 Wide

lub A3 Wide. Nadwymiarowy tablet piórkowy Intuos3 A4 Oversize
i tablet Intuos3 A3 Wide są również dostępne w konﬁguracji DTP
lub CAD.

A4

A4 Oversize

A4 Oversize

A3 Wide

Oversize wersja DTP Oversize wersja CAD Wide wersja DTP

A3 Wide
Wide wersja CAD
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Telefon : +49 (0) 2151 36 14-0
Faks :
+49 (0) 2151 36 14-111

info@wacom.eu
www.wacom.eu

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
D-47807 Krefeld

I3_FamilyFlyer_All_0609.indd 8

© 2007 Wacom Europe GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom to zastrzeżony znak towarowy,
a Intuos i Tool-ID to znaki towarowe ﬁrmy Wacom Company, Ltd. Wszystkie pozostałe znaki towarowe
i nazwy produktów są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. Firma Wacom zastrzega sobie prawo do modyﬁkacji i błędów. BRO-PTZFA3-PL

06.09.2007 14:29:37 Uhr

