De pen
Ergonomisch, batterijloos, draadloos. Beide penknoppen
zijn afzonderlijk in te stellen – bijvoorbeeld voor dubbelklikken
of rechtsklikken. Dankzij de drukgevoelige penpunt kan de
lijndikte bij schilderen of tekenen worden gevarieerd.

Schrijven
Voor een handgeschreven groet op foto’s, uitnodigingen
of ansichtkaarten – net als met een normale pen.

Schilderen
Met de meegeleverde
schildersoftware ArtRage
Wacom Edition wordt uw
pen een penseel, een
kleurpotlood en nog
veel meer.
Systeemvereisten:

Foto’s bewerken
U kunt een eigen fotocollage of –kalender maken, of
uw foto’s bijvoorbeeld een bijzondere persoonlijke noot
geven.

Windows ® 98 SE, ME,
2000 of XP,
IBM kompatible PC
(Pentium 200 of hoger),
64 MB RAM,
24-bit-kleurenmonitor
(800 x 600 of meer),
USB-aansluiting, cd-rom-drive,
internettoegang (voor het Bonus
Software Programme)

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

Tablet (20 x 20,5 cm)
Pen
Geprinte handboek
cd-rom met interactief leerprogramma
Driver voor pentablet
Schildersoftware „ArtRage® Wacom Edition“
Bon voor het Bonus Software Programme

Dé pen voor de pc

Het tablet beschikt over een geïntegreerd pendeukje,
waarin u de pen altijd binnen handbereik kunt bewaren.
Het bewerkte actieve oppervlak reageert drukgevoelig
op de pen – net als op papier. Daarbij komt nog de
ergonomische, verlengde handsteun voor een ontspannen
houding van de armen.

Inhoud van de verpakking
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van hun respectieve eigenaars. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Het tablet

Volito2 – dé
pen voor de pc
Persoonlijker kan het niet!

geïntegreerd pendeukje

actief oppervlak – ca. A6

Persoonlijke uitnodigingen, opvallende geboortekaarten
of creatieve vakantiekiekjes – u kunt nu alles wat u
maar bedenkt via de pc een persoonlijk tintje geven.
Marktleider Wacom biedt u met Volito2 de beproefde
en gepatenteerde technologie die u nodig hebt. Net zo
natuurlijk als met een normale pen kunt u schilderen,
schrijven en zelfs foto’s bewerken. Ontdek talloze nieuwe
mogelijkheden van uw pc.

bewerkte handgreep voor
optimaal comfort

Eenvoudiger kan het niet!
Uitpakken, het Volito2-pentablet installeren en met de
batterij- en draadloze pen meteen aan de slag. Het gaat
nog eenvoudiger met het interactieve leerprogramma,
dat u stap voor stap vertrouwd maakt met uw Volito2.
In het meegeleverde handboek kunt u alles natuurlijk nog
eens op uw gemak nalezen. Laat uw fantasie de vrije
loop en behaal met weinig moeite prachtige resultaten:
met de meegeleverde schildersoftware ArtRage Wacom
Edition wordt uw pen een penseel, een kleurpotlood en
nog veel meer.

batterij- en draadloze pen

2 instelbare penknoppen voor
“dubbelklikken”, “rechtsklikken” etc.

ergonomische handsteun

door de drukgevoelige penpunt kunt u
de lijndikte laten variëren

Ergonomischer kan het niet!
Met het Volito2-pentablet – edel in het design, in
donkergrijs metalliek – werkt u heel natuurlijk achter
de pc. Door het gebruik van een pen kunt u uw arm
volledig ontspannen houden. Dat komt uw gezondheid
ten goede.

Proﬁteer bovendien van het bonus-softwareprogramma van Wacom: Met uw persoonlijke code,
die u in de Volito2-verpakking vindt, kunt u bij ons

online een softwareprogramma uitkiezen en dit
gratis downloaden! Bezoek ons op:
www.my-volito.com

