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Mesa digitalizadora Wacom Intuos Pro média

Product Description

Projetada para criatividade

Essa mesa gráfica combina os mais sofisticados recursos da caneta da Wacom com
suporte multitoque intuitivo. Ganhe precisão e controle, agilize seu fluxo de

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 1/4 |

Product data have been exported from - XSH
Export date: Sat May 21 14:59:53 2022 / +0000 GMT

trabalho e beneficie-se de todos os recursos sensíveis à pressão de seu software de
criação favorito, graças às inovações integradas na Intuos Pro.
Permita que a sensibilidade à pressão aprimore sua caixa de ferramentas
de criação.
As mesas digitalizadoras Intuos Pro oferece 2.048 níveis de sensibilidade à pressão
da caneta e reconhecimento de inclinação para que você possa criar com a
intensidade e a precisão dos pincéis e canetas tradicionais. Controle a largura e a
opacidade da linha com base na pressão do toque da caneta sobre a superfície da
mesa digitalizadora ...

Especificações
Tipo de produto: Mesa gráfica
Tamanho: 380 x 251 x 12 mm
Peso: 990 g
Área ativa: 224 x 140 mm
Multitoque: Sim
Caneta: Grip Pen
Niveis de pressão: 2.048
Reconhecimento de inclinação: ±60 níveis
Botões: 2 botões laterais
Tipo: Sensível pressão, sem fio e sem pilhas
Pontas de reposição 10 pontas: Cinco padrão, uma flexível, uma ponta de traço e
três de feltro
Suporte de caneta: sim
Empunhadora: Borracha de silicone sem látex
Modelo:
- Tecnologia: Método de ressonância eletromagnética patenteada
- Resolução: 5.080 lpi
- ExpressKeys™: Oito teclas personalizáveis específicas do aplicativo
- Touch Ring: Sim - quatro funções personalizáveis

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 2/4 |

Product data have been exported from - XSH
Export date: Sat May 21 14:59:53 2022 / +0000 GMT

- Tela do Express: View (hud) Sim
- Menu radial: Sim
- Alternância do monitor: Sim
- Tamanho do pincel, zoom, rolagem e deslocamento dedicado: Sim
- Cabo incluído: Cabo USB de 2 m
- PC e Mac: USB
- Sem fio incluído: Sim
Requisitos do sistema:
- Porta USB, conexão à internet
- Windows 8, Windows®7 SP1 ou Windows® Vista SP2
- Mac OS X 10.6.8 ou posterior (processador Intel®)
Garantia: Dois anos
O que está incluído:
- Mesa gráfica Intuos Pro Medium
- Wacom Grip Pen
- Suporte para caneta com 10 pontas de reposição e removedor de ponta
- Anéis coloridos para identificação
- Cabo USB de 2 m
- CD de instalação
- Guia de inicialização rápida
Acessórios adicionais:
- Airbrush, Art Pen, Classic Pen, Grip Pen, Pro Pen
- Kit de acessórios Pro
- Estojo macio para Intuos
- Pontas para canetas pretas padrão (pacote com 5)
- Pontas de traço (pacote com 5)
- Pontas de feltro rígidas (pacote com 5)
- Pontas flexíveis (pacote com 5)
- Conjunto de pontas para Art Pen
- Empunhadura padrão para Grip Pen
- Empunhadura espessa para Grip Pen
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Número do modelo: PTH-651
Suporte de caneta para mesa: Sim
Mode de Precisão: Sim
Números de especificação, como área ativa, tamanho ou peso do tablet são
aproximados
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