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Live. Dare. Create.

Twórczość bez granic
Z Wacom MobileStudio Pro możesz tworzyć 
co chcesz, gdzie chcesz i kiedy chcesz. 
Wysokiej jakości wyświetlacz, precyzyjne 
piórko i większa moc obliczeniowa dają 
Ci pełną niezależność, a zaawansowane 
narzędzia, wyjątkowa grafika i długa 
żywotność baterii sprawiają, że nic nie  
stanie na drodze Twojemu natchnieniu.

Stworzony z myślą o twórcach 
Wacom MobileStudio Pro to najbardziej 
zaawansowany komputer mobilny w 
ofercie Wacom, wyposażony w ekran 4K 
wyświetlający 85 % kolorów przestrzeni Adobe 
RGB (CIE1931). Pracę twórczą przyspieszają 
dodatkowo przyciski ExpressKeys™, menu 
okrągłe oraz funkcje wielodotykowe. 

Dołączone do komputera piórko Wacom 
Pro Pen 2 gładko sunie po ekranie, którego 
zmatowiona powierzchnia stawia opór zbliżony 
do kartki papieru. Piórko rejestruje 8192 
poziomy nacisku, rozpoznaje nachylenie i 
wykazuje minimalne opóźnienie, dzięki czemu 
użytkownik ma całkowitą kontrolę nad każdą 
kreską. Ergonomiczna konstrukcja piórka, 
jego kształt i uchwyt oraz przyciski boczne 
zapewniają najwyższy komfort pracy.

Dzięki procesorowi Intel® i7, szybkiej i 
pojemnej pamięci oraz wydajnej karcie 
graficznej NVIDIA® Quadro® komputer Wacom 
MobileStudio Pro obsłuży nawet najbardziej 
wymagające programy graficzne 2D, 3D i CAD.

Wacom MobileStudio Pro to przenośne 
rozwiązanie typu „wszystko w jednym”, które 
pozwala artystom tworzyć i prezentować 
swoje projekty w dowolnym miejscu i czasie.

Mobilne studio dopasowane do Twoich potrzeb 
Szkicuj, rysuj, edytuj i twórz na swój własny 
sposób za pomocą Wacom MobileStudio 
Pro. Dzięki dużemu obszarowi roboczemu o 
rozdzielczości 4K i wydajnej karcie graficznej 
NVIDIA® Quadro® Wacom MobileStudio Pro 
16 jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia 
ilustracji, animacji, filmów, CAD oraz plików 
zdjęciowych o dużych rozmiarach. Wacom 
MobileStudio Pro zapewnia Ci całkowitą 
niezależność twórczą.

 - Naturalne wrażenie rysowania po papierze 
dzięki zmatowionej szklanej powierzchni

 - Szybkie przetwarzanie i przesyłanie 
danych dzięki wysokiej mocy obliczeniowej, 
procesorom Intel® i7, 16 GB pamięci 
wewnętrznej, dyskowi SSD 512 GB  
i złączu Thunderbolt.

 - Zobacz każdy szczegół swojej pracy 
graficznej z niesamowitą wyrazistością  
dzięki wyświetlaczowi o rozdzielczości  
4K (3840 x 2160) wyświetlającemu 85 % 
kolorów z palety Adobe RGB (CIE1931).

 - Dzięki wydajnej karcie graficznej NVIDIA® 
Quadro® masz możliwość korzystania  
z zaawansowanych aplikacji 2D, 3D,  
wideo i CAD

 - Zwiększ tempo pracy dzięki 
konfigurowalnym przyciskom  
ExpressKey™, menu okrągłemu  
i funkcjom wielodotykowym.

 - Całkowita niezależność: Całkowita 
niezależność: adapter Wacom Link™ Plus* 
pozwala podłączyć dowolny komputer 
Mac lub PC, aby korzystać z urządzenia 
jak ze standardowego wyświetlacza 
Cintiq. Podstawka Wacom Stand oferuje 
trzystopniową regulację. Dodatkowo 
funkcja „Backdoor” ułatwia wymianę lub 
rozszerzenie pamięci SSD i DDR. Klawiatura 
bezprzewodowa* umożliwia korzystanie 
z dodatkowych skrótów klawiszowych i 
wykonywanie codziennych zadań biurowych.

 - Technologia rozpoznawania odcisku palca: 
odblokuj urządzenie jednym dotknięciem.

* Sprzedawane oddzielnie.



Specyfikacja 

Przekątna ekranu / rozdzielczość 15,6 cala (39,6 cm) / 16:9 / UHD (3840 x 2160)

Rozmiar / waga 261,6 x 417,95 x 21,2 mm / 2100 g

Reprodukcja kolorów 16,7 mln wyświetlanych kolorów, 85% skali Adobe® RGB (CIE1931) typowo

Przyciski ExpressKey™ 8 programowalnych przycisków powiązanych z aplikacją

Kontrast 850:1 (typowo)

Kąt widzenia 176° (88° / 88°) w poziomie, (88° / 88°) w pionie (typowo)

Wejścia graficzne USB-C (środkowy port)

Średni czas pracy na baterii / czas ładowania Do 5,5 godzin* (w zależności od użytkowania) / do 3 godzin

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

Wykrywanie nacisku i nachylenia pióra Niewymagające baterii pióro Pro Pen 2 z dwoma konfigurowalnymi przełącznikami bocznymi i 8192 poziomami nacisku końcówki pióra i gumki / ±60 poziomów

Funkcje zwiększające wydajność /  
Ergonomia

Konfigurowalne przyciski ExpressKey™ powiązane z aplikacją, jeden 4-pozycyjny, programowalny przełącznik Rocker Ring z domyślną funkcją pierścienia Touch Ring i przyciskiem Home Button, Display Toggle  
(przełączanie wyświetlacza) (po podłączeniu ekranu do komputera Mac lub PC przez opcjonalny adapter Wacom Link™ Plus ), ekranowe przyciski sterujące, menu okrągłe i ustawienia oszczędzające czas, możliwość  
pracy prawą lub lewą ręką / odłączana podstawa o 3 kątach nachylenia w zestawie

Zmiana portów USB / Dodatkowa pamięć 
podłączana przez porty / Dodatkowa pamięć 1x USB-C & 2 x Thunderbolt 3, 1x Audio-combo (Zestaw słuchawkowy), 1x czytnik kart SDXC, karta pamięci lub zewnętrzny dysk twardy (do kupienia oddzielnie)

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi IEEE 802.11 ac / Bluetooth 5.0

Wymagania systemowe i sprzętowe Windows® 7 lub nowszy, Mac OS X 10.10 lub nowszy. Wymagane złącza PC: Port USB-C z trybem naprzemiennym DisplayPort, złącze HDMI lub port typu mini DisplayPort do złącza HDMI lub port typu mini DisplayPort, 
wymagany opcjonalny adapter Wacom Link™ Plus

Zawartość opakowania Komputer piórkowy Wacom MobileStudio Pro, pióro Wacom Pro Pen 2, futerał na pióro z 3 wymiennymi wkładami, kolorowe obrączki i otwór do wyjmowania wkładów, uchwyt na pióro, podstawka „Wacom Stand”,  
zasilacz sieciowy + przewód zasilający, podręcznik szybkiej instalacji, informacja o przepisach prawnych, karta gwarancyjna (tylko Chiny), ściereczka do czyszczenia

Akcesoria opcjonalne Bezprzewodowa klawiatura, podstawka „Wacom Stand”, adapter Wacom Link™ Plus, futerał ochronny Wacom, pilot ExpressKeyTM Remote, Wacom Color Manager, pióro Wacom Pro Pen 2, pióro Wacom Pro Pen slim,  
pióro Wacom Pro Pen 3D, końcówki, pióra poprzedniej generacji (Classic Pen, Art Pen, Aerograf)

Specyfikacje techniczne Wacom MobileStudio Pro mogą ulec zmianie. Żywotność baterii różni się w zależności od specyfiki pracy i wybranych ustawień urządzenia. 

www.wacom.com

Model MobileStudio Pro 16
Numer modelu DTH-W1621H

Zastosowania Rysowanie, grafika koncepcyjna, projektowanie 3D/CAD, animacja, zaawansowana edycja obrazu 

System operacyjny Windows® 10 Professional

Procesor Intel® CoreTM i7-8559U

Karta graficzna NVIDIA® Quadro® P1000, 4 GB GDDR5

Pamięć 512 GB SSD / 16 GB DDR  
(Dzięki funkcji „Backdoor” można rozszerzyć pamięć komputerową i systemową)

Aparaty fotograficzne
5 MP HD z przodu
8 MP HD z tyłu

Zabezpieczenie Gniazdo na blokadę Kensington® i czytnik linii papilarnych
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