Ontworpen voor creativiteit – haal het beste uit je creatief talent
De innovatieve Wacom Intuos pentablets combineren een drukgevoelige pen en
multi-touch*-mogelijkheden in een apparaat dat je toelaat op expressieve en intuitive
wijze op je computer te werken. Geniet vanaf het eerste moment en til je tekeningen,
schilderijen en fotobewerkingen naar een hoger niveau; nu gemakkelijker dan ooit.

Intuos Small – alles wat je nodig hebt om plezier te hebben.
Een handig formaat en leverbaar in twee versies: één met en één zonder multi-touch.
Ideaal voor kleine bureaus en licht om te dragen.
Intuos Medium – een veelzijdig digitaal canvas.
Biedt een grote werkruimte voor grote penhalen en vloeiende armbewegingen.
Past gemakkelijk in een laptoptas.
Intuos Manga – alles wat je nodig hebt voor je manga.
Ideaal voor kleine bureaus en licht om te dragen.
Bevat illustratie- en animatiesoftware voor manga.

Creative pentablet

*Multi-touch beschikbaar voor alle creatieve Intuos pentablets uitgezonderd Intuos Pen Small

Intuos S (alleen peninvoer)

Intuos S & Intuos Manga
(pen- & aanraakinvoer)

Intuos M (pen- & aanraakinvoer)

Interface

USB; draadloos met optionele
draadloze accessoirekit

USB; draadloos met optionele
draadloze accessoirekit

USB; draadloos met optionele
draadloze accessoirekit

Bijgeleverd (indien
afzonderlijk gekocht)

5 standaard zwarte penpunten

Pentechnologie

Draad- en batterijloos pen (LP180)

Draad- en batterijloos pen, met
gum (LP-180E)

Draad- en batterijloos pen, met
gum (LP-180E)

Extra functie

Gum met 1024 drukniveaus

Actief gebied (B x D)

152 x 95 mm

152 x 95 mm

216 x 135 mm

Modelnummer

LP-180E

Afmetingen (B x D x H)

210 x 178 x 10 mm

210 x 178 x 10 mm

275 x 222 x 10 mm

Gewicht tablet

300 g

310 g

520 g

Nauwkeurigheid (pen)

0,5 mm

0,5 mm

0,5 mm

Drukgevoeligheidsniveaus

1024

1024

1024

Resolutie

100 lines/mm (2540 lpi)

100 lines/mm (2540 lpi)

100 lines/mm (2540 lpi)

Leeshoogte

7 mm

7 mm

7 mm

ExpressKeys

4 instelbare toetsen

4 instelbare toetsen

4 instelbare toetsen

Multi-touch

–––

Ja

Ja

Ondersteuning draadloze
accessoirekit

Ja

Ja

Ja

Bijgeleverd (indien
afzonderlijk gekocht)

5 standaard zwarte penpunten

Batterijduur (als optionele
draadloze kit is verbonden)

48 uur

26 uur

25 uur

Extra functie

–––

Modelnummer

LP-180

Bijgeleverd

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Wacom Intuos pen
3 standaard zwarte penpunten
1 gekleurde penhouder
1 gekleurde penring

Wacom Intuos pen
3 standaard zwarte penpunten
1 gekleurde penhouder
1 gekleurde penring

Intuos pen met gum

Intuos pen zonder gum

Wacom Intuos pen
3 standaard zwarte penpunten
1 gekleurde penhouder
1 gekleurde penring

Alleen in combinatie met Intuos Manga:
Manga StudioTM Debut 4

Systeemvereisten

Modelnummer

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 of nieuwer
• Actieve USB-poort,
Internet-verbinding voor
stuurprogramma-updates

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 of nieuwer
• Actieve USB-poort,
Internet-verbinding voor
stuurprogramma-updates
(en Intuos Manga softwaredownload)

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 of nieuwer
• Actieve USB-poort,
Internet-verbinding voor
stuurprogramma-updates

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Wacom individualiseringsset
Bijgeleverd

Penhouders en ringen in 5 verschillende
kleuren (zilver, geel, rood, blauw en groen)

Modelnummer

ACK-406-01
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