Közvetlen munkavégzés
a képernyőn

Tervezd meg Wacom
Cintiq táblagépen
A Wacom Cintiq kreatív pen display az
optimalizált funkcióival ideális megoldás
a feltörekvő kreatív felhasználók számára.
Vibráló HD tisztaságú színeivel és ergonómikus
tervezésével, valamint a szuperérzékeny Pro Pen
2-vel, természetes felhasználói élményt biztosít,
valamint elősegíti a kreatív ötleteink
továbbfejlesztését.

A Wacom Cintiq egyesíti a
tollat és a kijelzőt,
problémamentes élményt és
munkavégzést biztosít. A
Wacom Pro Pen 2 funkciói: 8,192
nyomásérzékenységi szint és
alacsony aktivációs erősség, így
felismeri a legenyhébb
tollvonást is. Egyedülálló
pontosságot és irányítást
nyújt,megfelelően reagál a
kezünk dőlésszögének
különböző változásaira.
A toll használatával bármit
megvalósíthatunk
A Wacom Pro Pen 2 kinézetre és
érzésre egy hagyományos
tollnak tűnik, így nem kell
különböző új technikákat
megtanulnunk a használatához.
A Wacom Pro Pen 2 pontosságot
és irányítást biztosít – a 8192
nyomásérzékenységi szinttel,
alacsony aktivációs erőséggel
és dőlésszögfelismeréssel.
• Nem kell feltölteni a tollat
Az EMR (Elektromágneses
Rezonancia) technológia a
Wacom Cintiq
táblagépünkről kap energiát.
• Kényelmes használat
– megfelelően
egyensúlyozott, gumiborítás,
valamint könnyen elérhető
oldalsó gombok.

Termékek: Wacom Cintiq 16” és Wacom Cintiq
22” Közreműködő művész: Shan Jiang

• Egyszerű hozzáférés a
kedvenc programjainkhoz –
a toll programozható oldalsó
gombjainak használatával.
Egy kijelző, amelyet
kreativitáshoz készítettek
A Wacom Pro Pen 2-t és a
Cintiq kijelzőt azért készítették,
hogy a kreatív
munkafolyamatokat
kényelmesebbé és
eredményesebbé varázsolja.

Live. Dare. Create.

• A kurzor pontosan ott jelenik
meg, ahol szeretnénk.
• Projektek után támaszkodhatunk
a Wacom Cintiq projektekre –
tartós,karcolássálló anyagoknak
köszönhetően.
• Tökéletes hely kiválasztása
– A Wacom Cintiq 16
összecsukható lábainak
segítségével beállíthatjuk a
nekünk megfelelő
munkakörnyezetet. Az opcionális
állvány rugalmasabb és
ergonómikusabb pozíciókat tesz
lehetővé.
• A Wacom Cintiq 22 állványának
a használatával egyszerűen
beállíthatjuk a nekünk megfelelő
munkakörnyezetet, így teljes
kényelemben dolgozhatunk.
• Munkánk összes részletének a
megtekintése
– az 1920 x 1080 full HD kijelző
tiszta és világos színeket biztosít.

Egy forma, két méret
Ezt a pen display-t azért
készítették, hogy kielégítsék
azon
feltörekvő
kreatív
szakemberek egyre növekvő
igényét, akik egy következő
szintre szeretnének lépni.
• A Cintiq 16 tökéletes választás
azoknak, akik folyamatosan
mozgásban vannak, míg a Ciniq
22 nagyobb területet biztosít a
hosszabb ecsetvonásokhoz és
az íves stílusoknak.
• Nagyobb vásznat keresünk
vagy pedig egy kompaktabb
kijelzőre van szükségünk? A
Wacom Cintiq fejlett
teljesítményével és intuitív
eszközeivel nagy segítséget
nyújt számunkra, hogy minél
messzebbre jussunk a kreatív
utazásunk során.

Modell

Wacom Cintiq 16

Modellszám
Kijelző Mérete / Felbontás
Aktív Terület
Méret
Súly
Látószög
Fogyasztás

DTK1660
DTK2260
15.6 hüvelyk (39.6 cm) / Full HD 1920 x 1080
21.5 hüvelyk (54.6 cm) / Full HD 1920 x 1080
13.6 x 7.6 hüvelyk (344 x 194 mm)
18.7 x 10.5 hüvelyk (476 x 268 mm)
16.6 x 11.2 x 1 hüvelyk (422 x 285 x 24.5 mm)
22.4 x 14.1 x 1.6 hüvelyk (570 x 359 x 40 mm)
4.19 font (1.9 kg) az opcionális állvány nélkül
12.35 font (5.6 kg) állvány nélkül
176/176 (typ)
178/178 (typ)
Bekapcsolt üzemmódban (MAX): 48 Watt
Bekapcsolt üzemmódban (MAX): 27 Watt
Alvó üzemmódban: 0.5 Watt vagy kevesebb
Alvó üzemmódban: 0.5 Watt vagy kevesebb
Kikapcsolt üzemmódban: 0.5 Watt vagy kevesebb
Kikapcsolt üzemmódban: 0.5 Watt vagy kevesebb
3 az 1-ben kábel (HDMI 1.4, USB 2.0 és AC adapter)
HDMI, USB 2.0, AC adapter
Beépített és összecsukható lábak 19° szögben; opcionális állvány 19°-68° közötti szögben
Állítható Állvány 16-82° közötti szögben
Jobb vagy balkezes használat; összecsukható lábak; opcionális állvány; Wacom Pro Pen 2
Jobb vagy balkezes használat; összecsukható lábak; opcionális állvány; Wacom Pro Pen 2
kényelmes, ergonómikus markolattal
kényelmes, ergonómikus markolattal
Wacom Cintiq 16 pen display, Wacom Pro Pen 2, eltávolítható tolltartó 3 cserélhető
Wacom Cintiq 22 pen display, Állítható Állvány, Wacom Pro Pen 2, eltávolítható
heggyel (standard) és hegyeltávolító eszközzel, 3 az 1-ben kábel
tolltartó 3 cserélhető heggyel (standard) és hegyeltávolító eszközzel, HDMI kábel (2 m),
(1.8 m), AC adapter (12 V, 3 A, 36 W), tápkábel (1.8 m), Üzembehelyezési Útmutató ,
USB 2.0 kábel (2 m), AC adapter (60 W), tápkábel (1.8 m), Üzembehelyezési Útmutató,
Megfelelőségi Nyilatkozat
Garanciakártya, Megfelelőségi nyilatkozat
ExpressKey™ Remote, Állvány, Wacom Tolltartó L, Vezetéknélküli Bluetooth® Billentyűzet,
ExpressKey™ Remote, Állítható Állvány, Vezetéknélküli Bluetooth Billentyűzet,
Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen 3D, Wacom Pro Pen Slim, cserélhető tollhegyek,
Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro Pen 3D, Wacom Pro Pen Slim, cserélhető tollhegyek,
előzőgenerációs tollak (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)
előzőgenerációs tollak (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)
Elemnélküli Pro Pen 2 toll, 2 testreszabható oldalsó kapcsolóval és 8,192 nyomásérzékenységi szinttel a tollhegyen és a radíron (elektromágneses rezonancia technológia)
72% NTSC (CIE1931) typical
1000:1 (typ)
25 ms
16:9 / 210 cd/m2 (typ)

Kapcsolat
Állvány
Ergonómia
A doboz tartalma

További kegészítők
Toll
Színek
Kontrasztarány
Válaszidő
Képarány / Fényerő
Színhőmérséklet / Egyedi Szín
Toll Dőlésszögfelismerés / Távolság
ExpressKey Remote (opcionális)
Hatékonyságjavítók
Kompatibilitás /
Rendszerkövetelmények
Korlátozott Garancia

Wacom Cintiq 22

9300K, 6500K, 5000K, Egyedi RGB
±60 szint / 60 fok
17 db testreszabható alkalmazásspecifikus Gyorsgomb, Touch Ring, Rocker Ring/Home Gomb, Precíziós Mód, Display Toggle, Radiál Menü, valamint pásztázás,görgetés, nagyítás,
ecsetméret
Időmegtakarítási beállítások; Gyorsbillentyűk, Touch Ring az opcionálisan választható ExpressKey Remote-on
Windows® 7 vagy újabb (legújabb service pack-el),
Mac OS® X 10.12 vagy újabb (legújabb frissítés); Internet kapcsolat az eszközmeghajtó program letöltéséhez
1 év az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin Amerikában

A megadott számok, kijelző mérete, aktív terület és súly hozzávetőleges értékek.
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