Inteligentny rysik do pisania, notowania i wprowadzania
adnotacji zoptymalizowany dla Windows Ink
Potrzebujesz intuicyjnego narzędzia do przenoszenia słów na ekran? Naturalny
wybór to Bamboo Ink. To pióro cyfrowe umożliwia bezproblemowe utrwalanie
pomysłów, sporządzanie notatek i wpisywanie adnotacji w dokumentach w dowolnej
chwili. Współpracuje z aplikacjami na wielu urządzeniach obsługujących pióro
cyfrowe, dlatego możesz uzyskać większą wydajność na własnych warunkach.

Pisz naturalnie
Niezależnie czy jesteś właśnie w środku dużego projektu, czy po prostu spisujesz
listę rzeczy do zrobienia, Bamboo Ink zapewnia uczucie pisania tradycyjnym piórem
po papierze. Jego czuła, cienka końcówka reaguje nawet na 4096 poziomów
nacisku, zatem wszystko, co zapiszesz, zostanie utrwalone z pełną dokładnością.
Aby zacząć pisać, wystarczy dotknąć ikony ekranowej Windows Ink Workspace lub
jednej z ulubionych aplikacji – bez potrzeby parowania. Wytrzymała bateria sprawia,
że będziesz mógł bez przeszkód skupić się na swoim projekcie.

Spersonalizuj pióro
Do Bamboo Ink możesz dokupić dodatkowy zestaw składający się z 3 wkładów –
miękkiego, średniego i twardego – tak, aby jak najlepiej dopasować narzędzie do
własnego sposobu pracy. Wkłady dają niepowtarzalne uczucie pisania na ekranie
tradycyjnym piórem.

Jedno pióro do wielu urządzeń
Bamboo Ink to narzędzie zoptymalizowane dla Windows Ink, które współpracuje
z urządzeniami korzystającymi zarówno z protokołu Wacom Active ES, jak
i Microsoft Pen Protocol (MPP), co zapewnia pełną dowolność i elastyczność pracy.

Aplikacje usprawniające pracę
Możesz tchnąć życie w swoje pomysły, edytując je i ulepszając rysikiem w aplikacji
Bamboo Paper, która daje wrażenie pracy w tradycyjnym notatniku papierowym.
Zoptymalizowany dla Windows Ink na urządzeniach dotykowych obsługujących
technologię Wacom Active ES lub Microsoft Pen Protocol (MPP); spis sprawdzonych
urządzeń znajduje się na stronie wacom.com/comp.

Zoptymalizowany dla Windows Ink

Bamboo Ink
Specyfikacja produktu

Przystosowane do zaczepiania
do obudowy tabletu

Kolor

szary

Długość rysika

145 mm

Średnica rysika

9,5 mm

Masa rysika

19 g – z baterią

Materiały

aluminium

Kompatybilność

z urządzeniami z systemem Windows – lista
sprawdzonych urządzeń na stronie wacom.com/comp

Łączność

Active ES/MPP

Przyciski

dwa przyciski boczne programowalne w aplikacji

Końcówka rysika

średnia

Czułość na nacisk

nawet 4096 poziomów nacisku

Zasilanie

bateria alkaliczna AAAA

Czas pracy

przewidywany: ok. 15 miesięcy (przy użytkowaniu
2 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu)

Zawartość opakowania

Bamboo Ink, podręcznik szybkiej instalacji, bateria
AAAA

Akcesoria

ACK42416 – zestaw końcówek, 3 elementy –
miękka, średnia i twarda

Specyfikacja opakowania

Dwa przełączniki boczne do
zmiany protokołu

Czułość na nacisk zapewniająca
naturalne pisanie

Opakowanie detaliczne
Typ

zawieszane pudełko jednostkowe

Wymiary
(wys. × szer. × gł.)

180 x 70 x 24 mm

Masa

94 g

Cienka końcówka, wymienna

Opakowanie transportowe
Typ

karton zbiorczy z 20 opakowaniami detalicznymi

Wymiary
(wys. × szer. × gł.)

249 x 269 x 156 mm

Masa

2,2 kg

Kody
Kod produktu

UPC (Ameryka)

CS323AG0A

753218985903

CS323AG1A

753218985897

CS323AG0B
CS323AG0C

EAN (Europa)

EAN/JAN
(Azja/Pacyfik)

4949268622448
4949268706599
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