Make the World Your Studio
Niech cały świat będzie Twoją pracownią —
dzięki nowemu, przenośnemu tabletowi Cintiq Companion
Nadeszła nowa era: profesjonalnej kreatywności połączonej z nieograniczoną mobilnością!
Prawdziwie przenośny tablet Cintiq zapewnia naturalną radość tworzenia bezpośrednio na ekranie
za sprawą profesjonalnego pióra Wacom i funkcji gestów wielodotykowych w połączeniu ze
swobodą oferowaną przez tablet z systemem operacyjnym Windows 8.

Możliwość pracy w dowolnym miejscu
Można teraz wybrać optymalne środowisko do wykonywanego zadania i pracować w dowolnym
miejscu, ciesząc się pełną mocą i funkcjonalnością nieodłącznego, profesjonalnego kompana
w procesie tworzenia. Tablet Cintiq Companion może pełnić funkcję zarówno komputera,
jak i ekranu do pracy twórczej, jest więc wyposażony we wszystkie narzędzia niezbędne
profesjonalnym artystom, dostosowane do ich stylu życia i pracy.

Mobilna moc ekranów Cintiq
Wyjdź z pracowni i puść wodze kreatywności, gdzie tylko zamarzysz, bez żadnych kompromisów.
Tablet Cintiq Companion oferuje wszystko, czego można wymagać od profesjonalnego ekranu
do pracy twórczej Cintiq marki Wacom. Pióro Pro Pen marki Wacom zachowuje się podobnie do
tradycyjnych pędzli lub flamastrów, oferując jednocześnie funkcje sterowania wielodotykowego
pozwalające uzyskać intuicyjne, naturalne środowisko tworzenia.

Zoptymalizowany do pracy zgodnie z upodobaniami użytkownika
Szybsza i łatwiejsza praca dzięki personalizowanym funkcjom tabletu Cintiq Companion
z możliwością dostosowania do ulubionych aplikacji do pracy twórczej oferowanych między
innymi przez Adobe®, Autodesk®, Corel™, a także wszelkich innych aplikacji dostępnych
na rynku.

Ciągła łączność
Można teraz cieszyć się swobodą tworzenia w dowolnie wybranym miejscu bez rezygnacji
z możliwości kontaktu z innymi. Tablet Cintiq Companion jest wyposażony we wszystkie
funkcje typowe dla tabletu. Zapewnia nieskrępowany dostęp do poczty elektronicznej i mediów
społecznościowych, umożliwiając udostępnianie swoich dzieł i współpracę z innymi niezależnie
od lokalizacji.

Masz wybór: profesjonalna kreatywność oraz mobilność
Tablet Cintiq Companion jest dostępny w wersji z dyskiem SSD o pojemności 256 GB
lub 512 GB. Oba modele są wyposażone w procesor Intel® Core™ i7 trzeciej generacji,
kartę graficzną Intel HD Graphics 4000, dyski SSD (Solid State Drive) oraz kartę pamięci
DDR o pojemności 8 GB, zapewniające moc poszukiwaną przez większość kreatywnych
profesjonalistów.

Wyświetlacz
Wymiary ekranu (przekątna)
Panel wyświetlacza
Rozdzielczość
Wyświetlanie barw
Współczynnik proporcji
Kąt widzenia
Kontrast
Jasność
Czas reakcji
Obszar aktywny

13,3 cala / 33,8 cm
Aktywna matryca a-Si TFT LCD (IPS)
Full HD (1.920 x 1.080 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 6,5 in)

Moc obliczeniowa
System operacyjny
Procesor
Karta graficzna
Pamięć RAM
Pojemność dysku twardego
Dodatkowa pamięć
Akumulator
Czas pracy akumulatora

Windows 8 lub Windows 8 Pro
Procesor Intel® Core™ i-7-3517U trzeciej generacji, 1,9 GHz
Intel® HD Graphics 4000
8 GB pamięci DDR3
Dysk SSD 256 GB lub 512 GB
Gniazdo karty micro SD
7,4 V, litowo-polimerowy
64,4 Wh

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

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
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
Wyjście wideo
Porty USB
Inne porty
Audio i wideo
Network
Zawartość opakowania
W zestawie

Opcjonalne akcesoria
Numer modelu
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Ttrzy kąty (22°, 35° i 50°), możliwość odłączenia stojaka
Dla użytkowników prawo- i leworęcznych
375 x 248 x 17 mm (375 x 248 x 19 mm ze stojakiem)
14,8 x 9,8 x 0,7 cala (14,8 x 9,8 x 0,8 cala ze stojakiem)
1,8 kg (3,9 funta)

Gniazdo Mini DisplayPort
Dwa porty SuperSpeed USB 3.0
Jedno gniazdo słuchawek
Dwie kamery (kamera z przodu 2 MP, kamera z tyłu 8 MP),
dwa głośniki
Bluetooth® 4.0, Wireless 802.11 b/g/n

Tablet Cintiq Companion, regulowany stojak, pióro Pro Pen,
futerał na pióro z dziewięcioma zamiennymi wkładami
i narzędziem do wymiany wkładów, futerał ochronny na tablet
Cintiq, zasilacz, podręcznik szybkiej instalacji
Bezprzewodowa klawiatura Bluetooth®, pióro Art Pen,
pióro Classic Pen, pióro Grip Pen
DTH-W1300L
DTH-W1300H
256 GB/Windows 8
512 GB/Windows 8 Pro
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