Stworzony z myślą o kreatywności — podłącz się i daj
upust swej pasji twórczej w naturalny sposób
Innowacyjne tablety piórkowe Intuos marki Wacom do pracy twórczej łączą zalety czułego
na nacisk pióra oraz obsługi gestów wielodotykowych* w jednym, inteligentnym urządzeniu,
pozwalającym odkryć bardziej naturalne i intuicyjne metody pracy z komputerem.
Ciesz się tworzeniem od pierwszej chwili i wznieś swoją kreatywność, umiejętność
rysowania, malowania oraz edycji zdjęć na nowe wyżyny —
			
z niespotykaną dotąd łatwością.

Intuos S — wszystko, czego trzeba na początek.
Odznacza się wygodną, kompaktową konstrukcją i jest dostępny w dwóch wersjach:
z obsługą gestów wielodotykowych lub bez niej. Doskonale sprawdza się w przypadku
ograniczonej przestrzeni na biurku, jest również łatwy w transporcie.
Intuos M — uniwersalne cyfrowe płótno.
Charakteryzuje się dużą powierzchnią roboczą umożliwiającą bardziej zamaszyste
pociągnięcia pędzla oraz swobodniejsze ruchy ręki. Mieści się wygodnie w torbie na laptopa.
Intuos Manga — wszystko, czego potrzebujesz na początek.
Doskonale sprawdza się w przypadku ograniczonej przestrzeni na biurku, jest również łatwy
w transporcie. Oferowany w zestawie z oprogramowaniem do ilustrowania i animowania
mangi.

Kreatywny tablet piórkowy

*Obsługa gestów wielodotykowych jest dostępna we wszystkich tabletach piórkowych Intuos do pracy twórczej,
z wyjątkiem małego tabletu piórkowego Intuos.

Intuos S
(tylko wprowadzanie piórem)

Intuos S & Intuos Manga
(wprowadzanie dotykowe i piórem)

Intuos M
(wprowadzanie dotykowe i piórem)

Interfejs

USB; bezprzewodowa transmisja
radiowa z opcjonalnym zestawem
akcesoriów bezprzewodowych

USB; bezprzewodowa transmisja
radiowa z opcjonalnym zestawem
akcesoriów bezprzewodowych

USB; bezprzewodowa transmisja
radiowa z opcjonalnym zestawem
akcesoriów bezprzewodowych

Technologia pióra

Pióro bezprzewodowe,
niewymagające baterii (LP-180)

Pióro bezprzewodowe,
niewymagające baterii (LP-180E)

Pióro bezprzewodowe,
niewymagające baterii (LP-180E)

Obszar roboczy (S x G)
pióro i multidotyk

152 x 95 mm
(6,0 x 3,7”)

152 x 95 mm
(6,0 x 3,7”)

216 x 135 mm
(8,5 x 5,3”)

Wymiary (S x G x W)

210 x 178 x 10 mm

210 x 178 x 10 mm

275 x 222 x 10 mm

Masa tabletu

300 g

310 g

520 g

Dokładność (pióro)

0,5 mm (0,02”)

0,5 mm (0,02”)

0,5 mm (0,02”)

Poziomy czułości na nacisk

1024

1024

1024

Rozdzielczość

100 linii/mm (2540 lpi)

100 linii/mm (2540 lpi)

100 linii/mm (2540 lpi)

Wysokość odczytu

7 mm (0,28”)

7 mm (0,28”)

7 mm (0,28”)

Przyciski ExpressKeys

4 konfigurowane przyciski

4 konfigurowane przyciski

4 konfigurowane przyciski

Multidotyk

–––

Tak

Tak

Zawiera (w przypadku
osobnego zakupu)

Pięć standardowych czarnych wkładów pióra

Obsługa zestawu
bezprzewodowego

Tak

Tak

Tak

Funkcja dodatkowa

–––

Czas działania baterii (w trybie
bezprzewodowym)

48 h

26 h

25 h

Numer modelu

LP-180

Zawiera

• pióro Intuos firmy Wacom
• trzy standardowe czarne wkłady
pióra
• jeden kolorowy uchwyt na pióro
• jeden kolorowy pierścień do pióra

• pióro Intuos firmy Wacom
• trzy standardowe czarne wkłady
pióra
• jeden kolorowy uchwyt na pióro
• jeden kolorowy pierścień do pióra

• pióro Intuos firmy Wacom
• trzy standardowe czarne wkłady
pióra
• jeden kolorowy uchwyt na pióro
• jeden kolorowy pierścień do pióra

Pióro Intuos z gumką
Zawiera (w przypadku
osobnego zakupu)

Pięć standardowych czarnych wkładów pióra

Funkcja dodatkowa

Gumka z 1024 poziomami nacisku

Numer modelu

LP-180E

Pióro Intuos bez gumki

Tylko dla Intuos Manga:
Manga StudioTM Debut 4

Wymagania systemowe

Numer modelu

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 lub późniejszy
• połączenie internetowe do pobrania
oprogramowania, port USB z
zasilaniem

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 lub późniejszy
• połączenie internetowe do pobrania
oprogramowania, port USB z
zasilaniem

• PC: Windows® 8, Windows® 7,
Windows Vista® SP3
• Mac: OS X® 10.6.8 lub późniejszy
• połączenie internetowe do pobrania
oprogramowania, port USB z
zasilaniem

Zawiera

Uchwyty na pióro i pierścienie w pięciu różnych
kolorach (srebrny, żółty, czerwony, niebieski
i zielony)

CTL-480

CTH-480 / Intuos Manga CTH-480M

CTH-680

Numer modelu

ACK-406-01

Zestaw dopasowujący firmy Wacom
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