Twórz intuicyjnie na swoim iPadzie
Intuos Creative Stylus to idealne pióro do kreatywnych
zastosowań na iPada. Dzięki niemu możesz w naturalny,
autentyczny i łatwy sposób szkicować, rysować i wizualizować
swoje pomysły. Unikalna, czuła na nacisk końcówka pióra
o 2048 poziomach nacisku umożliwia pełną kontrolę nad
pociągnięciami pędzlem, markerem lub piórem na cyfrowym
papierze.

Po prostu podłącz je do swojego iPada za pomocą Bluetooth® 4
i korzystaj z kreatywnego potencjału iPada i pióra.
Pracuj, gdziekolwiek zechcesz dzięki popularnym aplikacjom
do kreatywnych zastosowań. Zacznij swój kreatywny projekt
w dowolnym miejscu, a następnie dopracuj go na komputerze
Mac lub PC, używając pełnego oprogramowania typu Adobe®
Photoshop albo użyj tabletu piórkowego Intuos lub ekranu
piórkowego Cintiq, gdy tworzysz w swojej pracowni.
Pióro Intuos Creative Stylus zostało stworzone z myślą
o iPadzie 3, iPadzie 4 oraz iPadzie mini. Jest dostępne w dwóch
kolorach (niebieskim i czarnym). W zestawie otrzymasz wygodny
futerał na pióro, baterię oraz dwie wymienne końcówki.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja opakowania

Długość pióra

135 mm

Średnica pióra

10 do 14 mm

Waga pióra

ok. 25 g

Materiały

Korpus aluminiowy, miękki,
silikonowy uchwyt

Końcówka pióra

Gładka, miękka, przewodząca
gumowa końcówka,
o średnicy 6 mm, wymienna

Rodzaj opakowania
do sprzedaży

Pojedyncze opakowanie
z możliwością zawieszenia

Wymiary opakowania
do sprzedaży
(szer. x głęb. x wys.)

92 x 40 x 182 mm
(wysokość z zawieszką:
92 x 40 x 205 mm)

Waga opakowania
do sprzedaży

183 g

Języki na opakowaniu
do sprzedaży

Angielski, niemiecki, holenderski,
włoski, francuski, rosyjski,
hiszpański, polski, portugalski

Rodzaj opakowania
do transportu

Zbiorczy karton z 10 opakowaniami
do sprzedaży

Wymiary opakowania
do transportu
(szer. x głęb. x wys.)

207 x 217 x 224 mm

Waga opakowania
do transportu

1,9 kg

Poziomy czułości
na nacisk

2048 poziomów

Zakres odchylenia

±45°

Łączność

Bluetooth® 4.0

Bateria

Jedna bateria alkaliczna,
standardowy rozmiar AAAA

Czas pracy

150 godzin (średnio)

Powiązane aplikacje

Odwiedź wacom.com, aby zobaczyć
aktualną listę powiązanych aplikacji

Dodatkowe atuty

Dwa boczne przyciski (konfigurowalne),
futerał na pióro w zestawie

W zestawie

• Intuos Creative Stylus
• Futerał na pióro, dwie wymienne
końcówki oraz bateria AAAA
(wymiary:
szer. 154 x głęb. 46,5 x wys. 21 mm)
• Podręcznik szybkiej instalacji

Miękkie gumowe końcówki
pakowane po 3 sztuki

Wymagania systemowe

Modele iPada z Bluetooth® 4.0:
• iPad mini
• Nowy iPad (3. generacji)
• iPad z wyświetlaczem Retina
(4. generacji)

Numery modeli / EAN

Akcesoria

Intuos Creative Stylus, czarny

ACK-20501

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, niebieski CS-500B / 4949268618113
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