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Cintiq 22HD.
Innowatorzy przekraczają granice, odkrywają nowe obszary, pokonują ograniczenia: Jako zawodowi
twórcy dokonują tego właśnie przy pomocy Cintiq 22HD. Pracuj w sposób naturalny bezpośrednio
na ekranie, przyspieszając swój proces twórczy i zwiększając wydajność pracy jako ilustrator,
projektant, fotograf czy artysta, dzięki nowym funkcjom Cintiq 22HD, takim jak 21,5-calowy
wyświetlacz w jakości HD, wiodąca w branży technologia wprowadzania piórem, przyciski
ExpressKeys™ czy paski dotykowe Touch Strips.

Najważniejsze funkcje.
-- Pracuj w sposób naturalny i inuticyjny, zyskując na produktywności - szkicuj, maluj, projektuj i
poprawiaj efekty swojej pracy bezpośrednio na ekranie.
-- Cintiq 22HD posiada 21,5-calowy szerokoformatowy wyświetlacz w rozdzielczości full HD o
ultraszerokim kącie widzenia.
-- Konstrukcja odpowiednia dla osób prawo- i leworęcznych.
-- Pióro wrażliwe na nacisk i pochylenie odzwierciedlające charakterystyczne cechy pracy na płótnie,
jak również efekty pracy pędzlem, takie jak uzyskiwanie specyficznej grubości kreski, stopnia krycia
farby i efektu kontaktu farby z powietrzem.
-- Zaawansowana końcówka pióra o niskim progu aktywacji, która rejestruje nawet najdrobniejsze
zmiany w sile nacisku pióra.
-- Paski dotykowe Touch Strips i przełączniki obsługujące do czterech specyficznych funkcji takich jak
rozmiar pędzla, przybliżanie, przewijanie i obrót obszaru roboczego.
-- Szesnaście przycisków ExpressKeys™, paski dotykowe Touch Strips i Menu okrągłe zapewniające
oszczędność czasu poprzez szybki dostęp do spersonalizowanych skrótów i funkcji uruchamianych
jednym dotknięciem.

WPROWADZANIE PIÓRKIEM

SPECYFIKACJA OGÓLNA
Wymiary

650 x 400 x 55 mm, bez podstawy

Technologia

rezonans elektromagnetyczny

Masa

8,5 kg z podstawą
6,8 kg bez podstawy
zdejmowany, możliwość obrotu do 180° w lewo/prawo,
kąt nachylenia 10°– 65°

Aktywny obszar roboczy

479,2 x 271,3 mm

Rozdzielczość

0,005 mm na punkt (5080 lpi)

Dokładność

± 0,5 mm (środek ekranu)

Wysokość odczytu pióra

5 mm (środek ekranu)

Częstość próbkowania

133 punkty na sek.

Poziomy nacisku

2048

Podstawa
Porty danych

DVI, VGA, USB

Zarządzanie energią

VESA DPMS

Maksymalny pobór mocy

42 W, 0,5 W w trybie uśpienia, 0,5 W w trybie wyłączenia

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows® (32 / 64 bit): 7, Vista™, XP
Macintosh®: OS X, wersja 10.5.8 lub nowsza

WYŚWIETLACZ

ZASILACZ SIECIOWY
Napięcie zasilania

napięcie zmienne od 100 do 240 V, 50 / 60 Hz

Napięcie wyjściowe

napięcie stałe 12 V

Typ

a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)

Przekątna ekranu

546,1 mm (21,5")

WYMAGANA KARTA GRAFICZNA

Powierzchnia ekranu

475,2 x 267,3 mm

Typ

Współczynnik proporcji

16:9

Rozdzielczość

Full HDTV (1920 x 1080 pikseli)

Wielkość piksela

0,25 x 0,25 mm

Głębia koloru

16,7 miliona kolorów

Jasność

230 cd/m2

Kontrast

1000:1

Czas reakcji

14 ms

Kąt widzenia (w poziomie/w pionie)

178°/178°

Płyta pokrywy

utwardzana, wytrawiana, z powłoką przeciwodblaskową

Plug and Play

DDC 2B, DDC/CI

Wejście wideo

DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

dowolna karta graficzna ze złączem DVI lub VGA
(zalecane złącze DVI)
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