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Live. Dare. Create.

Pióro do tworzenia na ekra-
nie, zapewniające wrażenie 
pracy ze zwykłym piórem

Nowy Wacom Cintiq Pro zapewnia wyjątkowy 
sposób rysowania piórem na ekranie. Stworzone 
z myślą o zawodowych grafikach i projektantach 
urządzenie łączy w sobie nasze nowe, wrażliwe 
pióro Wacom Pro Pen 2 z dużą rozdzielczością, 
tworząc najbardziej zaawansowany intuicyjny 
ekran piórkowy dla kreatywnych. Praca z nim 
zbliża po prostu twórcę do dzieła.

Trudno uwierzyć własnym 
oczom... i palcom
Dzięki rozdzielczości do 4K 
i dokładności kolorów do 
94% Adobe® RGB, powstał 
wyświetlacz, który pozwala 
zanurzyć się w każdym szczególe. 
Rysowanie na powierzchni ze 
zmatowionego szkła daje dzięki 
odpowiedniemu oporowi złudzenie 
rysowania piórem na papierze. 
Można wręcz zapomnieć, że 
rysunek powstaje na ekranie.

Nowe pióro Wacom Pro Pen 2: 
naturalność i precyzja
Nasze nowe pióro Wacom Pro 
Pen 2 natychmiast przekona 
każdego użytkownika narzędzi 
graficznych. Jest to jak dotąd 
nasze najbardziej precyzyjne i 
najlepiej reagujące pióro, dające 
niespotykaną kontrolę wszystkim, 
którzy tworzą fantastyczne dzieła.

Dobierz rozmiar do własnego stylu
Dla tych, którzy preferują 
mniejszą powierzchnię roboczą, 
a przy tym dużo rysują i kreślą, 
dobrym rozwiązaniem będzie 
lekki, bardziej przenośny Wacom 
Cintiq Pro 13. Wacom Cintiq Pro 
16 posiada większy wyświetlacz o 
rozdzielczości 4K, który nadaje się 
idealnie do malowania i retuszów.

Najważniejsze funkcje
-  Intuicyjne, dokładne rysowanie 

piórem na ekranie – rewolucja 
w pracy kreatywnych 
profesjonalistów.

-  Do wyboru urządzenie w wersji 
13" (1920 x 1080 px, 87% 
Adobe® RGB) i 16" (3840 x 
2160 px, 94% Adobe® RGB) 
w zależności od potrzeb i stylu.

-  Rysowanie bez opóźnień, pod 
naturalnym nachyleniem, 
bez baterii i potrzeby 
doładowywania.

-  Naturalne kolory, rozdzielczość 
nawet do 4K, dzięki czemu 
obraz na wyświetlaczu idealnie 
odzwierciedla efekt rzeczywisty.

-  Pilot Wacom ExpressKey™* 
ułatwia dostęp do oszczędzają-
cych czas skrótów.

-  Wbudowana podstawa do 
nachylenia ekranu w trakcie pracy.

-  Podstawa Wacom* pozwala 
ustawić urządzenie w trzech 
wygodnych pozycjach i składa 
się na płasko, przez co można ją 
łatwo przenosić.

 *Sprzedawana oddzielnie 



Wybierz dla siebie idealny Wacom Cintiq Pro 

www.wacom.com FS_DTH_PL_WEG_16L

Współczynnik proporcji / jasność 16:9 / 250 cd/m2

Standardowe ustawienia domyślne Adobe® RGB, domyślny punkt bieli 6 500° K

Połączenia 3 porty USB-C, jedno gniazdo SDXC i jedno gniazdo wtykowe na słuchawki

Wejście wprowadzanie graficzne USB-C (optymalna jakość) lub Mini DisplayPort

Funkcje wielodotykowe Gesty przesuwania, przybliżania i obracania są dostępne w większości aplikacji, w tym w Adobe® Photoshop® i Illustrator®

Pióro Niewymagające baterii Wacom Pro Pen 2 z dwoma konfigurowalnymi przyciskami bocznymi i 8 192 poziomami nacisku zarówno końcówki pióra, jak i gumki 
(opatentowana metoda z użyciem rezonansu elektromagnetycznego)

Rozpoznawanie nachylenia pióra / zakres ±60 poziomów / 60 stopni

Pilot ExpressKey™ (jako opcja) 17 programowalnych przycisków ExpressKey™ specyficznych dla aplikacji, pierścień Touch Ring, przełącznik Rocker Ring/przycisk Home Button, tryb precyzji, 
przełączanie wyświetlacza, menu okrągłe i specjalny przycisk do przesuwania, przewijania, powiększania i ustawiania wielkości pędzla

Podstawa Wbudowane, wysuwane nóżki umożliwiające ustawienie pod kątem 20°; zdejmowana podstawa Wacom z 3 kątami nachylenia dostępny jako opcja*

Bezpieczeństwo Szczelina zabezpieczająca do urządzeń mobilnych Kensington® MiniSaver™ (blokada dostępna oddzielnie w sprzedaży)

Dla większej wydajności Oszczędzające czas ustawienia ekranu; przycisk ExpressKey™,  pierścień Touch Ring na dostępnym jako opcja pilocie ExpressKey™

Ergonomia Dla osób prawo i leworęcznych; wbudowana podstawa (5° bez nóżek lub 20° z nóżkami); dostępna w opcji podstawa Wacom z 3 możliwymi ustawieniami pozycji*; 
Wacom Pro Pen 2 z wygodnym, ergonomicznym uchwytem

Kompatybilność / wymagania systemowe System Windows® 7 SP1 lub nowszy / Mac: OS® X 10.10 lub nowszy, procesor Intel®,  port USB-C dla optymalnej wydajności (lub Mini DisplayPort i standardowy port 
USB port), dostęp do Internetu

W zestawie Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2 z kolorowymi nakładkami, podstawka pod pióro z 10 wymiennymi wkładami (6 standardowych, 4 filcowe) i narzędzie do wyjmowania wkładów, 
uchwyt na pióro, adapter AC, kabel zasilający, adapter Wacom® Link z kablami/złączami do USB-C, Mini DisplayPort lub USB, podręcznik szybkiej instalacji, szmatka do czyszczenia

Dodatkowe akcesoria Pilot ExpressKey™,  podstawa Wacom Stand*, futerał ochronny Wacom*, Wacom Color Manager, bezprzewodowa klawiatura Bluetooth®,  wymienne wkłady do Wacom 
Pro Pen 2, pióra wcześniejszej generacji (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)

Ograniczona gwarancja 3 lata w Europie

*Dostępne na początku roku 2017. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji. Dane techniczne, takie jak wymiary wyświetlacza, aktywnego obszaru roboczego i wagę podano w przybliżeniu.

© 2017 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Cintiq i odpowiadające im loga są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wacom Co., Ltd. Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy spółki Microsoft Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych państwach. Mac i OS X to znaki towarowe Apple Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich podmiotów. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów. 

Model Wacom Cintiq Pro 13 Wacom Cintiq Pro 16*
Numer modelu DTH-1320 DTH-1620 

Przekątna wyświetlacza / rozdzielczość 33,8 cm (13,3") / Full HD (1920 x 1080) 39,6 cm (15,6") / Ultra HD (3840 x 2160)

Obszar aktywny 294 x 166 mm 345 x 194 mm

Wymiary 360 x 235 x 13,9 mm 410 x 265 x 17,5 mm

Waga 1,1 kg bez opcjonalnej podstawy 1,5 kg bez opcjonalnej podstawy

Jakość kolorów 16,7 mln (8 bitów), 87% Adobe® RGB 16,7 mln (8 bitów), 94% Adobe® RGB

Kąt widzenia 160° (80°/80°) H, (80°/80°) V 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

Kontrast / czas reakcji 800:1 / 30 ms 1 000:1 / 25 ms

Pobór mocy Maksymalny pobór mocy: 20 W, 3 W lub mniej w trybie uśpienia. 0,5 W lub  
mniej w trybie uśpienia (bez podłączenia do USB) lub w trybie wył. (OFF)

Maksymalny pobór mocy: 30 W, 3 W lub mniej w trybie uśpienia. 0,5 W lub  
mniej w trybie uśpienia (bez podłączenia do USB) lub w trybie wył. (OFF)


