Make the World Your Studio

De wereld wordt je werkplek –
met de nieuwe mobiele Cintiq Companion
Er is een nieuw tijdperk aangebroken: professionele creatieve kracht ontmoet onbeperkte
mobiliteit! Geniet van de natuurlijke ervaring om rechtstreeks op je scherm te creëren met
Wacom’s professionele pen en multi-touch bewegingen, gecombineerd met de creatieve
vrijheid van een Windows 8-tablet in een mobiele Cintiq.

Werk waar je maar wilt
Kies de beste of je favoriete omgeving en werk waar je maar wilt met een krachtige, professionele
creatieve partner aan je zijde. Tenslotte is de Cintiq Companion zowel je pc als je Cintiq. Hij biedt
dus alles wat je nodig hebt voor je creatieve beroep, en past ook nog eens bij je leefstijl.

Krachtig Cintiq-prestaties, ook onderweg

Blijf verbonden

Laat je werkplek achter en word letterlijk overal creatief, zonder concessies te hoeven doen.
De Cintiq Companion is uitgerust met alles wat je mag verwachten van een professionele
creatieve Wacom Cintiq-display. De Wacom Pro Pen functioneert als een traditioneel penseel
of een markeerstift en zorgt, in combinatie met multi-touch bediening, voor een intuïtieve,
natuurlijke creatieve ervaring.

Geniet van de vrijheid om overal te kunnen creëren en toch nooit onbereikbaar te zijn. Je Cintiq
Companion is uitgerust met alles wat je van een tabletcomputer mag verwachten. Hij biedt
volledige toegang tot e-mail en sociale media en stelt je in staat te delen en samen te werken,
waar je ook bent.

Geoptimaliseerd om op jouw manier te werken
Dankzij de aanpasbare functies van de Cintiq Companion werk je sneller en eenvoudiger met al
je favoriete creatieve toepassingen van bedrijven als Adobe®, Autodesk® en Corel™, alsook met
andere software.

Jouw keuze: professionele creatieve kracht en mobiliteit
Je kunt kiezen tussen de 256 GB SSD- en de 512 GB SSD-versie van de Cintiq Companion.
Beide modellen beschikken over een derde generatie Intel® Core™ i7-processor, Intel HD Graphics
4000, Solid State Drives (SSD) en 8 GB aan DDR-geheugen om de kracht te bieden die de meeste
creatieve professionals nodig hebben.

Scherm
Schermgrootte (diagonaal)
Schermpaneel
Resolutie
Toonbare kleuren
Beeldverhouding
Kijkhoek
Contrastverhouding
Helderheid
Reactietijd
Actief gebied

13,3 inch / 33,8 cm
a-Si Active Matrix TFT LCD (IPS)
Full HD (1920 x 1080 pixels)
16,7 miljoen kleuren
16:9
178° (89°/89°) horizontaal, 178° (89°/89°) verticaal
700:1
210 cd/m2
25 ms
294 x 165 mm (11,6 x 6,5 in)

Rekencapaciteit
Besturingssystemen
Processor
Grafische kaart
RAM
Harde schijfopslag
Extra opslag
Batterij
Batterijduur

Windows 8 of Windows 8 Pro
Derde generatie Intel® Core™ i-7-3517U processor, 1,9 GHz
Intel® HD Graphics 4000
8 GB DDR3
256 GB of 512 GB solid state drive
Micro SD-poort
7,4 V, Li-polymeer
64,4 Wh

Geavanceerde bediening
Multi-touch
Pen
Drukniveaus
Kantelherkenning
Type
Schakelaars
Extra penpunten
Pen etui
Technologie
Resolutie

Ja
Wacom Pro Pen
2048 drukniveaus, zowel penpunt als gum
±60°
Drukgevoelig, draad- en batterijloos
Twee zijschakelaars
9 standaard penpunten
Ja
Gepatenteerde elektromagnetische resonantie-methode
5080 lijnen per inch

Productiviteitsversterkers
ExpressKeys™
Rocker Ring en Home Button
Taartmenu
Schermbediening
Precisiemodus
Scherm wisselen
Specifiek schuiven,
scrollen en zoomen, penseelgrootte
Ergonomie
Aanpasbaarheid van voet
Oriëntatie
Grootte
Gewicht
Aansluitingen
Video Out
USB-poort
Andere poorten
Audio en video
Netwerk
Pakketinhoud
Inbegrepen

Optionele accessoires
Modelnummer

4 aanpasbare, toepassingsspecifieke toetsen
4 aanpasbare posities
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3 hoeken (22, 35 & 50°) en afneembaar
Rechts- of linkshandig te gebruiken
375 x 248 x 17 mm (375 x 248 x 19 mm incl. voet)
14,8 x 9,8 x 17,78 mm (14,8 x 9,8 x 20,32 mm incl. voet)
1,8 kg (3,9 lbs)

Mini DisplayPort
Twee USB 3.0 poorten
1 koptelefoon
2 camera's (2 MP voorcamera, 8 MP achtercamera),
2 luidsprekers
Bluetooth® 4.0, draadloos 802.11 b/g/n

Creatieve tablet van Cintiq Companion, aanpasbare voet,
Pro Pen, pen etui met 9 vervangingspenpunten en
penpuntverwijderaar Cintiq-beschermhoes,
AC stroomadapter, snelgids
Draadloze Bluetooth® Toetsenbord, Art Pen, Classic Pen,
Grip Pen
DTH-W1300L
DTH-W1300H
256 GB/Windows 8
512 GB/Windows 8 Pro
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