PoWACOM
się na Cintiq
Wacom Cintiq 16 to nowej klasy ekran piórkowy
dla kreatywnych, wyposażony w zoptymalizowany
zestaw funkcji dla młodych twórców. Żywe kolory
i wyrazisty obraz HD w połączeniu z niesamowicie
czułym piórem Pro Pen 2 przeniosą Twoją pracę na
wyższy poziom.

Stwórz to – bezpośrednio na
ekranie
Połączenie pióra i ekranu Wacom
Cintiq zapewnia płynną i naturalną
pracę.
Pióro Wacom Pro Pen 2
charakteryzuje się 8192 poziomami
czułości na nacisk i niewielką siłą
niezbędną do aktywacji, dzięki
czemu rozpoznaje nawet najlżejsze
pociągnięcia. Zapewnia niesamowitą wprost precyzję i kontrolę,
ponieważ reaguje na nachylenie
dłoni oraz dokładnie i błyskawicznie oddaje każdy ruch ręki twórcy.
Pióro, które pozwala przekraczać
kolejne granice

Wacom Cintiq 16
Artysta: Shan Jiang

Live. Dare. Create.

Pióro Wacom Pro Pen 2 wygląda i
zachowuje się na ekranie jak
tradycyjne. A ponieważ doskonale
wiesz, jak się nim posługiwać, nie
musisz uczyć się nowych technik,
zanim zaczniesz wcielać pomysły w
życie.
•	Pióro Wacom Pro Pen 2 zapewnia
dokładność i pełną kontrolę –
8192 poziomy czułości na nacisk,
niewielka siła niezbędna do
aktywacji i rozpoznawania
nachylenia.
•	Zapomnij o ładowaniu pióra
– technologia EMR (rezonansu
elektromagnetycznego)
umożliwia zasilanie pióra
bezpośrednio z ekranu Wacom
Cintiq.
•	Pióro wygodnie leży w dłoni
– doskonałe wyważenie, gumowy
uchwyt i łatwo dostępne
przyciski boczne.

•	Łatwy dostęp do skrótów w
ulubionym oprogramowaniu – za
pomocą programowalnych
przycisków bocznych pióra.
Wyświetlacz stworzony z myślą o
kreatywności
Dzięki specjalnie
zaprojektowanemu tabletowi
Cintiq z płaskim ekranem 15,6” i
piórkiem Wacom Pro Pen 2 możesz
pracować wygodniej i wydajniej.
•	Brak denerwujących odbić
światła podczas pracy – dzięki
folii antyrefleksyjnej.
•	Ograniczenie błędu paralaksy w
praktyce oznacza, że kursor
zawsze pojawi się dokładnie tam,
gdzie zechcesz.
•	Dzięki wytrzymałym i odpornym
na zarysowania materiałom
możesz polegać na Wacom
Cintiq przy każdym projekcie.
•	Znajdź optymalne ustawienie
– dwie składane nóżki do
regulacji kąta nachylenia ekranu.
Opcjonalna podstawa zapewnia
jeszcze bardziej elastyczną i
ergonomiczną pozycję ekranu.
•	Każdy szczegół widoczny jak na
dłoni – wyświetlacz full HD o
rozdzielczości 1920 x 1080
zapewni Ci niezbędną
wyrazistość obrazu.
•	Jeszcze lepiej dostosuj narzędzia
do swoich potrzeb – ekran
Wacom Cintiq jest zgodny z całą
gamą piór dodatkowych Wacom.

Model

Wacom Cintiq 16

Numer modelu

DTK-1660

Przekątna wyświetlacza / rozdzielczość

39,6 cm / Full HD 1920 x 1080

Aktywny obszar roboczy

344 x 194 mm

Wymiary

422 x 285 x 24,5 mm

Masa

1,9 kg bez opcjonalnej podstawy

Jakość kolorów

16,7 mln (8 bit), 72% RGB

Kąt widzenia

176/176 (typ) / 140/140 (min)

Kontrast / czas reakcji

1000:1 (typ) / 600:1 (min)

Szybkość reakcji

25 ms

Pobór mocy

W trybie włączenia zasilania (MAKS.): 27 W
W trybie uśpienia: 0,5 W lub mniej (bez połączenia kablem USB)
W trybie wyłączenia zasilania: 0,5 W lub mniej

Współczynnik proporcji / jasność

16:9 / 210 cd/m2 (std.) (wraz ze szkłem), jasność bieli (na środku) 180 cd/m2 (min.)

Temperatura barwowa / paleta specjalna

9300 K, 6500 K, 5000 K, specjalna paleta RGB

Połączenia

Przewód „3 w 1” (z HDMI 1.4, USB 2.0 i adapterem AC)

Pióro

Niewymagające akumulatora pióro Wacom Pro Pen 2 z dwoma konfigurowalnymi przyciskami bocznymi i 8192 poziomami nacisku zarówno końcówki pióra, jak i
gumki (opatentowana metoda z użyciem rezonansu elektromagnetycznego)

Rozpoznawanie / zakres nachylenia pióra ±60 poziomów / 60 stopni
Pilot ExpressKey™ (opcjonalny)

17 programowalnych przycisków ExpressKey konfigurowalnych dla poszczególnych aplikacji, pierścień Touch Ring, przełącznik Rocker Ring/przycisk Home Button, tryb
precyzji, Display Toggle (przełączanie wyświetlacza), menu okrągłe i specjalny przycisk do przesuwania, przewijania, powiększania i ustawiania wielkości pędzla

Podstawa

Zintegrowane składane nóżki do kąta 19°; opcjonalna podstawa do zakresu kątowego 19°–68°

Bezpieczeństwo

Slot na linkę zabezpieczającą Kensington® (linka dostępna oddzielnie w sprzedaży)

Dla większej wydajności

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

Ergonomia

Dla prawo- i leworęcznych; zintegrowane składane nóżki; dostępna opcjonalna podstawa; pióro Wacom Pro Pen 2 z wygodnym, ergonomicznym uchwytem

Kompatybilność / wymagania systemowe Windows® 7 lub nowszy (najnowszy pakiet service pack/build), Mac OS® X 10.12 lub nowszy (najnowsza aktualizacja); dostęp do Internetu w celu pobrania sterownika
Zawartość zestawu

Ekran piórkowy Wacom Cintiq 16, pióro Wacom Pro Pen 2, zdejmowany uchwyt na pióro z 3 wymiennymi wkładami (standard) i narzędziem do wyjmowania wkładów,
przewód „3 w 1” (1,8 m), adapter AC (12 V, 3 A, 36 W), przewód zasilający (1,8 m), podręcznik szybkiej instalacji, karta gwarancyjna (tylko Japonia, kraje Azji i Pacyfiku
oraz Chiny), informacja o przepisach prawnych

Dodatkowe akcesoria

Pilot ExpressKey™, podstawa, futerał ochronny w rozmiarze L, bezprzewodowa klawiatura Bluetooth®, pióro Wacom Pro Pen 2, pióro Wacom Pro Pen 3D, pióro Wacom
Pro Pen Slim, wymienne wkłady, pióra poprzedniej generacji (Pro, Classic, Art, Aerograf, Grip)

Ograniczona gwarancja

2 lata w USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; 1 rok w Japonii, krajach Azji i Pacyfiku i Chinach

Specyfikacje mogą ulec zmianie. Dane specyfikacji, takie jak wymiary wyświetlacza, aktywnego obszaru roboczego i wagę podano w przybliżeniu.
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