
Bamboo Slate pozwoli Ci przekształcać swoje pomysły, zapisywane lub szkicowane 

w papierowym notatniku, w pliki cyfrowe, które można udostępniać.

Wystarczy, że na swoim urządzeniu mobilnym zainstalujesz aplikację Wacom Inkspace, i już 

możesz zapisywać i edytować swoje pomysły, albo przesyłać je jako pliki w formacie JPG, 

PNG, PDF lub WILL. Wciśnij przycisk na smartpadzie, a Twoje odręczne notatki lub szkice 

przyjmą cyfrową postać – przez Bluetooth – na Twoim urządzeniu.

Zarejestruj się, by skorzystać z darmowej usługi chmurowej Inkspace*, co pozwoli Ci 

konwertować odręczne zapiski na tekst, intuicyjnie zapisywać pomysły na papierze 

lub eksportować je w formacie DOC. Synchronizuj swoje pomysły z chmurą i przekazuj 

je do serwisów takich jak Dropbox, Evernote i OneNote.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wacom.com/inkspace

Wykorzystaj możliwości smartpada dzięki darmowej usłudze chmurowej Inkspace*:

•	Konwertowanie odręcznych notatek na drukowany tekst, który można edytować i udostępniać.

•	Eksport odręcznych notatek do plików w formacie .doc edytowanych w programach 

Microsoft Office i Google Docs.

•	Intuicyjne znakowanie pomysłów na papierze – odręcznie wpisane znaczniki zostaną 

automatycznie zastosowane w treści.

•	Eksport rysunków i notatek do skalowalnego formatu SVG – gotowego na Twoje 

ulubione oprogramowanie.

•	Zapisywanie szkiców w formacie .PSD umożliwiającym ich dalszą obróbkę 

w programie Adobe Photoshop.

•	Pojemność 50 GB (tysiące stron notatek)

* Dostęp do usługi chmurowej Inkspace wymaga utworzenia identyfikatora Wacom ID i dostępu do Internetu.



Wielofunkcyjny 
przycisk

Podkładka na 
notes

Ergonomiczny 
design z trzema 
bokami

Inteligentne pióro

Port ładujący 
micro-USB

Bamboo Slate rozmiar A5 Bamboo Slate rozmiar A4

© 2018 Wacom Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wacom, Bamboo oraz ich logo są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi Wacom Co., Ltd. Pozostałe nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi swoich właścicieli. Zastrzega się prawo do zmian i błędów.

www.wacom.com

Specyfikacja produktu

Bamboo Slate (mały) Bamboo Slate (duży)

Rodzaj Smartpad w formacie A5 Smartpad w formacie A4

Rozmiar smartpada 
(wys. x szer.x gr.)

249 x 186 x 7 mm 330 x 254 x 7 mm

Waga smartpada 
(bez pióra)

264 g 472 g

Wymiary pióra 140 x 11 mm 140 x 11 mm

Waga pióra 17 g 17 g

Podstawowe funkcje Pisanie na papierze i konwertowanie notatek do postaci cyfrowej, edytowanie notatek w aplikacji 
Wacom Inkspace, eksportowanie notatek do chmury Inkspace, Dropbox®, Evernote® lub OneNote®

Obsługa Prawą lub lewą ręką Prawą lub lewą ręką

Kolor Szary z pomarańczowym wykończeniem Szary z pomarańczowym wykończeniem

Komunikacja Bluetooth 4.0 Bluetooth 4.0

Kompatybilność iOS (wersja 8 lub nowsza), Android (wersja 4.3 lub 
nowsza), Windows 10, Mac OS (wersja X lub nowsza)

iOS (wersja 8 lub nowsza), Android (wersja 4.3 lub 
nowsza), Windows 10, Mac OS (wersja X lub nowsza)

Papier Maks. format A5
Maks. 8 mm grubości

Maks. format A4
Maks. 8 mm grubości

Poziomy nacisku 1024 1024

Kabel Kabel ładujący micro-USB Kabel ładujący micro-USB

Czas pracy na baterii Ok. 8 godzin Ok. 8 godzin

Zawartość zestawu Bamboo Slate, pióro z zapasowym wkładem, notes, kabel micro-USB, skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria Notesy A5 (3 sztuki, ACK425081), wkłady 
atramentowe (3 sztuki, ACK21507)

Notesy A4 (3 sztuki, ACK425082), wkłady 
atramentowe (3 sztuki, ACK21507) 

Specyfikacja opakowania

Opakowanie podstawowe

Rodzaj Pudełko z zawieszką Pudełko z zawieszką

Wymiary (wys. x szer. x gr.) 271 x 218,5 x 44 mm 352 x 286,5 x 44 mm

Waga 1 kg 1,6 kg

Język opisów na 
opakowaniu

Ameryka Północna i Południowa: EN, FR, ES, PT
Europa: EN, FR, DE, ES, IT
Azja i rejon Pacyfiku: EN, JP, KR, TC, SC

Ameryka Północna i Południowa: EN, FR, ES, PT
Europa: EN, FR, DE, ES, IT
Azja i rejon Pacyfiku: EN, JP, KR, TC, SC

Opakowanie do transportu

Rodzaj Karton z pięcioma pudełkami Karton z pięcioma pudełkami

Wymiary (wys. x szer. x gr.) 248,5 x 286 x 242,5 mm 316,5 x 367 x 242,5 mm

Waga 5,3 kg 8,5 kg

Kody

Rozmiar Kod produktu UPC (Ameryka) EAN (Europa) EAN/JAN (Azja i rejon 
Pacyfiku)

Mały CDS610S
CDS-610S

753218988324 4949268619981 4949268704885

Duży CDS810S
CDS-810S

753218988331 4949268620000 4949268704878


