
Bamboo Tip – cienki rysik do szybkich  
notatek na iPhonie, iPadzie lub  
urządzeniach z systemem Android.

Nagle pojawia się ulotna myśl, którą warto utrwalić na smartfonie lub 
tablecie? Dzięki Bamboo Tip to nic prostszego. Wystarczy włączyć 
rysik i zapisać notatkę. 

Cienki rysik, który pomoże ocalić doskonałe pomysły
Bamboo Tip zapewnia dokładność pisania podczas sporządzania szybkich notatek, 
list lub szkiców koncepcyjnych. Dzięki cienkiej końcówce zawsze widzisz miejsce, w 
którym rysik dotyka ekranu, dlatego możesz skupić się na pomysłach, bez obawy, że 
utrwalisz je w niezbyt udany sposób.
 
Zgodność, na której można polegać 
Wystarczy włączyć Bamboo Tip i używać go w ulubionych aplikacjach. Rysik nie 
wymaga parowania. Bamboo Tip doskonale współpracuje z systemem iOS oraz 
szeroką gamą urządzeń z Androidem. Wystarczy nacisnąć niewielki przycisk, aby 
zoptymalizować pracę rysika z konkretnym urządzeniem. 
 
Długotrwała funkcjonalność
Bamboo Tip stworzono z myślą o wygodzie użytkowania i trwałości. Rysik pozwala 
na 20 godzin ciągłej pracy. Następnie można go szybko naładować przez USB. A 
gdy przyjdzie czas, zużytą cienką końcówkę można łatwo wymienić.
 
Przechowuj, udoskonalaj i udostępniaj swoje pomysły
Aplikacja Bamboo Paper umożliwia łatwe notowanie i wygodne szkicowanie.  
Usługa Inkspace pozwala z łatwością przenosić pomysły do chmury, a następnie  
obserwować, jak stopniowo ożywają po podłączeniu się do mnóstwa aplikacji 
zwiększających wydajność i usprawniających pracę.
 
Przegląd cech
• Błyskawiczne notatki i szkicowanie pomysłów dzięki cienkiej końcówce
• Nie wymaga parowania z aplikacją
• Zgodność z systemem iOS i wieloma urządzeniami z systemem Android 
• Ok. 20 godzin ciągłej pracy, ładowanie przez USB 
• Możliwość przypięcia mocnym zaczepem do etui na tablet
• Dostępne zapasowe wymienne wkłady zapewniające długotrwałą funkcjonalność
•  Przechowuj, udoskonalaj i udostępniaj swoje pomysły dzięki aplikacji Bamboo 

Paper i usłudze Inkspace
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Trwały i wymienny  
rysik 1,9 mm, który nie 
rysuje ekranu

Klip do dołączania 
do etui na tablet

Przycisk zasilania i 
wskaźnik włączenia/
wyłączenia 

Ładowanie baterii 
przez USB

Przycisk optymalizacji  
pracyBamboo Tip

Specyfikacje produktu
Kolor(y) niebieski

Długość rysika 142 mm

Średnica rysika 10 mm

Masa rysika 16 g

Materiały aluminiowy korpus pióra

Kompatybilność iOS i wiele urządzeń z systemem Android

Przyciski przycisk zasilania, przycisk kompatybilności  
(najwyższa pozycja dla większości tabletów,  
niższa pozycja dla iPada Pro)

Końcówka rysika Końcówka rysika

Zasilanie akumulator litowo-polimerowy 

Czas pracy do 20 godzin

Zawartość opakowania Bamboo Tip, podręcznik szybkiej instalacji, kabel mikro-USB

Akcesoria miękkie/twarde końcówki rysika ACK23016

Specyfikacje opakowania
Opakowanie detaliczne

Typ zawieszane pudełko jednostkowe

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 180 × 70 × 25 mm

Masa 99 g

Języki Ameryka: EN, FR, ES, PT  
Europa: EN, FR, DE, ES, IT  
Azja/Pacyfik: EN, JP, KR, TC, SC

Opakowanie transportowe
Typ karton zbiorczy z 20 opakowaniami detalicznymi

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 196 x 256 x 146 mm

Masa 2,2 kg

Kody
Kolor Kod produktu UPC (Ameryka) EAN (Europa) EAN/JAN (Azja/Pacyfik)

Niebieski CS-710B 753218987105 4949268621182 4949268705769


