Digitális kreativitás könnyedén
Ön és számítógépe kreatív harmóniában. Vázlat, rajz és fotó szerkesztés egy
egyszerűen nagyszerű tollal. Ennél könnyebb nem is lehetne..

A természetes tollélmény
Érzékeny, ergonómikus, nyomásérzékeny tollunk
természetes utat kínál az alkotásra. A tollnak nincs
szüksége elemre, ezért könnyű, tökéletesen
kiegyensúlyozott és kényelmesen használható.
Emelje kreativitását egy új szintre
Rajzoljon és fessen nagyobb pontossággal. A fejlett
elektromágneses technológiánk kiváló irányítást és
pontosságot biztosít. Fotók szerkesztése? A bonyolult
kivágásoktól kezdve a finom színbeállításokig minden
sokkal gördülékenyebb.

Termékek: One by Wacom small és One by
Wacom medium.
Közreműködő művész: Yordanka Poleganova

A sokoldalú digitális vászon választása
Válassza ki az Önnek megfelelő méretet. A Wacom
Kicsi kevesebb helyet foglal el íróasztalán, de mégis
elegendő munkaterületet ad az alkotáshoz. A Wacom
Közepes nagyobb területet ad a szélesebb tollvonásokhoz
- és több helye lesz kifejezni magát.

Hihetetlen egyszerű beállítani
Bármit is akar létrehozni, a Wacom One-al minden
könnyedén megy. Csak csatlakoztassa az USB-kábelt
a Mac-hez vagy PC-hez, töltse le és telepítse a drivert és készen is áll az indulásra.
Főbb jellemzők:
- Nyomásérzékeny toll –tökéletesen egyezik a
kezed erejével és mozdulataival
- Nincs szükség elemekre – így a toll könnyű és
kényelmes a használata
- Egyszerű csatlakoztatás USB-n keresztül
- Kompakt, több hely a létrehozásra
- Közepes és ki méretben is kapható

Kis és közepes méretben kapható.
Modell

One by Wacom kicsi

One by Wacom közepes

CTL-472

CTL-672

Elől - Fekete; Hátul - Piros

Elől - Fekete; Hátul - Piros

Cikkszám
Szín
Súly

0.57 font (260 g)

Méret

8.3 x 5.7 x 0.3 hüvelyk (210 x 146 x 8.7 mm), címke és gumiláb nélkül

Aktív Terület

6.0 x 3.7 hüvelyk (152 x 95mm)

0.99 font (447 g)
10.9 x 7.4 x 0.3 hüvelyk (277 x 189 x 8.7 mm), címke és gumiláb nélkül
8.5 x 5.3 hüvelyk (216 x 135 mm)

Mi van a dobozban

Rajztábla, Toll, 1 méter USB kábel, 3 standard pót tollhegy, tollhegy eltávolító eszköz,
használati útmutató, megfelelőségi nyilatkozat

Rajztábla, Toll, 1 méter USB kábel, 3 standard pót tollhegy, tollhegy eltávolító eszköz,
használati útmutató, megfelelőségi nyilatkozat

Toll Technológia

Elektro-mágneses rezonancia (EMR)

Toll nyomásszint

2048 szint

Toll mérete

5.5 x 0.5 hüvelyk (138.8 × 11.5 mm)

Toll Súlya

0.35 uncia ± 0.07 uncia (10 g ±2 g)

Aktív Terület méretaránya

16:10

Toll felbontása

100 sor milliméterenként

Toll érzékenysége

±0.5 mm

Toll olvasási magasság

7 mm

Toll válasz sebessége

133 pps

Energia fogyasztás

Normál használat esetén: 24mA

Energia szükséglet

DC 5V USB Port 500 mA áramerősséggel.

Rendszer követelmények

Windows 7 vagy újabb, OS X 10.10 vagy újabb (standard USB Type-A port, internet hozzáféréssel a driver letöltéséhez)

Garancia

2 év teljes körű

A specifikációk változhatnak. Az aktív terület, a tábla mérete vagy súlya hozzávetőleges értékek.

Rendelkezésre álló kiegészítők
Lásd a Wacom weboldalát az elérhető tartozékok
listájáért.

Modell

Csere Toll (LP190K)

Standard hegyek (ACK20001)

Felt hegyek (ACK20003)

Flex hegyek (ACK20004)
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