Make the World Your Studio

Niech cały świat stanie się Twoją pracownią z nowym tabletem
Cintiq Companion Hybrid jako kreatywnym kompanem
Artystyczny świat podlega nieustannym przemianom, zaś firma Wacom niezmordowanie stara
się go doskonalić. Nowy tablet Cintiq Companion Hybrid łączy kreatywną moc ekranu Cintiq
o przekątnej 13 cali, wyposażonego we wszystkie niezbędne narzędzia, z funkcjonalnością tabletu
z systemem Android™.

Możliwość tworzenia w dowolnym miejscu —
w podróży lub przy własnym biurku
Cintiq Companion Hybrid jest zarazem ekranem Cintiq i mobilnym tabletem z systemem Android™,
umożliwiającym podłączenie go do komputera w pracowni i tworzenia przy użyciu tradycyjnego
oprogramowania, jak na przykład Adobe Photoshop, i oferującym swobodę pracy w terenie
z zastosowaniem kreatywnych aplikacji w systemie Android™.
Pliki w systemie Android™ można z łatwością przesłać z tabletu do komputera PC lub Mac przy
użyciu dołączonego programu ASTRO File Manager™. Tablet Cintiq Companion Hybrid jest
wyposażony w szeroki wyświetlacz w rozdzielczości Full HD o przekątnej 13,3 cala, zaś pióro
Pro Pen marki Wacom z 2048 stopniami czułości na nacisk zachowuje się jak tradycyjne pędzle
lub flamastry, zapewniając intuicyjne, naturalne środowisko tworzenia. Tablet jest wyposażony
w personalizowane dotykowe funkcje sterowania, cztery przyciski ExpressKey™ z możliwością
konfiguracji, przełącznik Rocker Ring oraz menu okrągłe,zapewniające dostęp jednym
dotknięciem palca do szybkich skrótów.

Stworzony, by sprzyjać kreatywności, mobilności i komunikacji
Mobilność nie oznacza braku kontaktu z innymi — tablet Cintiq Companion Hybrid jest
wyposażony we wszystkie funkcje typowe dla tabletów, zapewniając nieskrępowany dostęp
do poczty elektronicznej i mediów społecznościowych niezależnie od lokalizacji.

Pełna funkcjonalność ekranu Cintiq w połączeniu z kreatywnością
i mobilnością dzięki systemowi Android™
Tabletu Cintiq Companion Hybrid można używać w pracowni jako w pełni funkcjonalnego ekranu
Cintiq do pracy twórczej. Można również zabrać go ze sobą i tworzyć w dowolnym miejscu przy
użyciu ulubionych aplikacji w systemie Android™, łącznie z aplikacją Creative Canvas i Manga
Canvas firmy Wacom.

Wyświetlacz
Wymiary ekranu (przekątna)
Panel wyświetlacza
Rozdzielczość
Wyświetlanie barw
Współczynnik proporcji
Kąt widzenia
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Obszar aktywny
Moc obliczeniowa
System operacyjny
Procesor
Karta graficzna
Pamięć RAM
Pojemność dysku twardego
Dodatkowa pamięć
Akumulator
Czas pracy akumulatora
Wymagania systemowe

13,3 cala (33,8 cm)
aktywna matryca a-Si TFT LCD (IPS)
Full HD (1920 x 1080 pikseli)
16,7 mln barw
16:9
Poziomy 178° (89°/89°), pionowy 178° (89°/89°)
700:1
210 cd/m2
25 ms
294 x 165 mm (11,6 x 10,7 cala)

Android™ 4.2, Jelly Bean
Czterordzeniowy procesor Nvidia® Tegra® 4
Procesor graficzny Nvidia® z 72 rdzeniami
2 GB pamięci DDR3
16 GB lub 32 GB
Gniazdo karty mMicro SD
7,4 V, litowo-polimerowy
48,5 Wh lub 72,8 Wh
Windows 8, Windows® 7
Mac OS X w wersji 10.6.8 lub nowszej (procesor Intel)

Zaawansowane funkcje sterowania
Wielodotykowość
Tak
Pióro
Wacom Pro Pen
Stopnie nacisku
2048 stopni nacisku na pióro i gumkę
Rozpoznawanie nachylenia
±60°
Typ
Czułe na nacisk, bezprzewodowe, niewymagające baterii
Przełączniki
Dwa przełączniki boczne
Dodatkowe wkłady
9 wkładów standardowych
Futerał na pióro
Tak
Technologia
Opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego
Rozdzielczość
5080 linii na cal
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Funkcje zwiększające efektywność pracy
ExpressKey™
4 przyciski z możliwością dostosowywania funkcji
w zależności od aplikacji
Rocker Ring i Home Button
4 funkcje z możliwością dostosowania
Menu okrągłe
Tak
Dotykowe funkcje sterowania
Tak, po podłączeniu do komputera PC/Mac
Tryb precyzyjny
Tak
Display Toggle (przełączanie
Tak
wyświetlacza)
Przyciski tworzenia panoramy, Tak
przewijania, powiększania,
zmiany rozmiaru pędzla
Ergonomia
Możliwość regulacji stojaka
Orientacja
Wymiary
Waga
Połączenia
Przewody w zestawie
Wyjście wideo
Porty USB
Inne porty
Audio i wideo
Połączenia sieciowe
Zawartość opakowania
W zestawie

Opcjonalne akcesoria
Model Number

Trzy kąty (22°, 35° i 50°), możliwość odłączenia stojaka
Dla użytkowników prawo- i leworęcznych
375 x 248 x 16 mm (375 x 248 x 18 mm ze stojakiem)
14,8 x 9,8 x 0,6 cala (14,8 x 9,8 x 0,6 cala ze stojakiem)
1,7 kg (3,6 funta) lub 1,8 kg (3,9 funta)

przewód Wacom 3-in-1 (kabel USB do podłączenia ekranu do
komputera PC/Mac, kabel HDMI do podłączenia wyświetlacza)
Micro-HDMI (tylko system Android)
Jeden port USB 2.0
Jedno gniazdo słuchawek
Dwie kamery (z przodu 2 MP, z tyłu 8 MP), jeden głośnik
Bluetooth®, Wireless 802.11 b/g/n

Tablet Cintiq Companion Hybrid, regulowany stojak, pióro Pro Pen,
futerał na pióro z dziewięcioma zamiennymi wkładami i narzędziem do
wymiany wkładów, futerał ochronny na tablet Cintiq, przewód Wacom
3-in-1 ze złączami HDMI i USB, zasilacz, podręcznik szybkiej instalacji
Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth®, pióro Art Pen,
pióro Classic Pen, pióro Grip Pen
DTH-A1300L	DTH-A1300H
16 GB/standardowy akumulator 32 GB/akumulator
o większej pojemności
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