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Zwiększ zasięg zmysłów i wejdź w bliski kontakt
ze swoim projektem cyfrowym, korzystając z
ekranu Cintiq 22HD touch.
Wykorzystaj swoje pionierskie pomysły do maksimum – ekran Cintiq 22HD touch
oferuje wiele innowacyjnych funkcji wspierających proces twórczy dzięki 21,5-calowemu
wyświetlaczowi Full HD, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz 16,7 mln kolorów.
Jest on wręcz naturalnym przedłużeniem zmysłów, ponieważ zapewnia niezakłócone
niczym doświadczenie tworzenia bezpośrednio na ekranie. To właśnie współdziałanie
wszystkich funkcji ekranu Cintiq 22HD pozwala wejść w tak bliski kontakt ze swoim
projektem cyfrowym i zrozumieć fascynację tym urządzeniem.
Bezpośrednie doświadczenie tworzenia
Zobacz jak precyzyjna i intuicyjna jest kontrola pracy na ekranie przy wykorzystaniu
wrażliwego na nacisk pióra Wacom oraz modyfikacji ustawienia projektu i nawigacji
za pomocą gestów multi-touch.
Pracuj komfortowo
Ergonomiczna podstawa umożliwia pracę zarówno w widoku portretowym jak
i panoramicznym i można ją łatwo dostosować do ulubionej pozycji podczas pracy,
zapewniając sobie całkowity komfort.
Maksimum wydajności
Pracuj szybko i łatwo korzystając z programowalnych przycisków ExpressKeys, pasków
dotykowych Touch Strips oraz gestów multi-touch, dzięki którym ulubione skróty masz
pod ręką.
Ale to nie wszystko! Cintiq 22HD touch jest kompatybilny zarówno z komputerami Mac
jak i PC oraz bez problemu współpracuje z konfiguracją Twojego komputera. Można
też łatwo uzupełnić go o cały wachlarz kompatybilnych akcesoriów, takich jak pióra,
uchwyty czy wkłady do piór.

WPROWADZANIE DANYCH

OGÓLNE DANE TECHNICZNE
Wymiary

650 x 400 x 67,5 mm

Pióro

Grip Pen

Waga

8,4 kg z podstawą
6,7 kg bez podstawy

Stopnie nacisku

2048 stopni nacisku na pióro i gumkę

Typ

czułe na nacisk, bezprzewodowe, niewymagające baterii

możliwość obrotu do 180° w lewo/prawo,
kąt nachylenia 10°– 65°

Przełączniki

przełącznik końcówki, dwa przełączniki boczne, gumka

Rozpoznawanie nachylenia

±60 poziomów

Wkłady
Podstawka pod pióro

6 standardowych wkładów, 3 wkłady szorstkie,
1 wkład miękki
tak

Obszar uchwytu

bezlateksowa guma silikonowa

Technologia

opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego

Możliwość regulacji stojaka
Podłączanie do komputerów PC lub MAC

USB

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
Mac: OS X v10.6.8 lub nowszej (procesor Intel)
DTH-2200

Numer modelu

WYŚWIETLACZ

Rozdzielczość

5080 linii na cal

ExpressKey™

Typ

Wyświetlacz LCD z aktywną matrycą a-Si TFT, z funkcją
IPS i podświetleniem LED

Touch Strips

16 przycisków z możliwością dostosowywania funkcji
w zależności od zastosowania
2, z tyłu monitora, 4 funkcje

Wymiary ekranu (przekątna)

54,6 cm (21,5")

Menu okrągłe

tak

Rozdzielczość

Full HD (1920 x 1080 pikseli)

Tryb precyzyjny

tak

Wyświetlanie barw

16,7 mln barw, gama kolorów: 72 % Adobe RGB

Przełączanie wyświetlacza

tak

Współczynnik proporcji

16:9

Multi-touch

tak

Kąt widzenia (poziomy/pionowy)

178° (89°/ 89°), (89°/ 89°)

Kontrast

900:1

Jasność

210 cd / m2

Czas reakcji

14 ms

Obszar aktywny

479 x 271 mm

Wielkość piksela

0,2475 x 0,2475 mm

Płyta pokrywy

hartowane, wytrawiane szkło z powłoką antyodblaskową

Połączenia
Dołączone przewody

DVI-D, USB, zasilacz sieciowy

Podłączanie do komputerów PC lub MAC

USB

Połączenie ekranu

DVI-D

Połączenie peryferyjne

port USB 2.0

Wymagania dotyczące zasilania i pracy
WYMAGANA KARTA GRAFICZNA

Zasilanie (wejściowe)

100 – 240 V prądu przemiennego, 50 / 60 Hz

Typ

Zasilanie (wyjściowe)

12 V prądu stałego, 5 A (maks.)

Pobór mocy

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

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