
Odręczne notatki na tabletach  
i telefonach Apple
Bamboo Fineline to inteligentne piórko o wyjątkowej wrażliwości 

na nacisk, umożliwiające odręczne pisanie na urządzeniach iOS 

z ekranem dotykowym. Idealnie nadaje się do cyfrowego robienia 

notatek i zapisków własnym charakterem pisma. Współpracuje nawet 

ze starszymi generacjami iPadów obsługującymi technologię Bluetooth®, 

a także z modelami iPhone’a od wersji 6 wzwyż.

Komfortowe, konfigurowalne, kompatybilne
Przyjemny w dotyku, ergonomiczny korpus z trzema ściankami sprawia, 

że Bamboo Fineline doskonale leży w dłoni. Obrotowy mechanizm 

pozwala schować końcówkę, aby nie uszkodzić jej, gdy nie jest używana, 

a znajdujący się z boku piórka przycisk daje szybki dostęp do wybranej 

funkcji. Ładowany przez USB akumulator i tryb uśpienia zapewniają 

natomiast wiele godzin pracy. Piórko Bamboo Fineline jest całkowicie 

zintegrowane z popularnymi aplikacjami do robienia notatek, m.in. 

Goodnotes, Noteshelf i Bamboo Paper.

Przechowalnia pomysłów
Dzięki darmowej aplikacji Bamboo Paper możesz swobodnie pisać, 

notować i szkicować. Na platformie Wacom Marketplace znajdziesz 

też wiele przydatnych aplikacji i narzędzi, takich jak Inkspace – usługa, 

która pozwala przechowywać, edytować i udostępniać notatki.

Właściwości piórka
•	 Duża wrażliwość na nacisk i ergonomiczny trójkątny design
•	 Inteligentne funkcje współpracujące z aplikacjami do robienia notatek
•	 Programowalny przycisk ułatwiający dostęp do wybranej funkcji
•	 Wysuwana końcówka
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Specyfikacja produktu
Kolor Czarny, biały, niebieski, jasnoniebieski

Długość 141 mm

Średnica 11 mm (trójkątna podstawa)

Waga 19 g

Końcówka Cienka, wymienna

Poziomy nacisku 1024

Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy

Czas pracy baterii Ok. 15 godzin

Przyciski Jeden przycisk z boku piórka, programowalny w aplikacji

Łączność Bluetooth 4.0

Materiał Korpus z miękkiego w dotyku, malowanego aluminium

Wymienne końcówki Tak

Kompatybilność Urządzenia iOS z ekranami dotykowymi (pełna lista dostępna na www.wacom.com/comp)

Zawartość zestawu Piórko Bamboo Fineline, skrócona instrukcja obsługi, kabel micro USB

Akcesoria Końcówki ACK22301

Specyfikacja opakowania

Opakowanie do sprzedaży

Rodzaj Pudełko z możliwością powieszenia

Wymiary 180 x 70 x 24 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Waga 79 g

Języki opisów 
na opakowaniu

Ameryka Północna i Południowa: angielski, francuski, hiszpański, portugalski
Azja i obszar Pacyfiku: angielski, japoński, koreański, chiński tradycyjny, chiński 
uproszczony
Europa: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski

Opakowanie do transportu

Rodzaj Karton z 20 pojedynczymi opakowaniami

Wymiary 204 x 265 x 151 mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Waga 1,7 kg

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

(Azja i obszar Pacyfiku)

Czarny CS610CK
CS-610CK

753218988171 4949268620123 4949268705059

Biały CS610CW
CS-610CW

753218988164 4949268620130 4949268705066

Niebieski CS610CB
CS-610CB

753218988157 4949268620147 4949268705073

Jasnoniebieski CS610CM
CS-610CM

753218988140 4949268620154 4949268705080

Falowane wykończenie

Programowalny przycisk

Obrotowy mechanizm 
wysuwający i chowający 

końcówkę

Miękka, przyjemna w dotyku 
powierzchnia

Ergonomiczny design 
z trzema ściankami

Ładowanie przez 
USB
Kontrolka LED 
pokazująca 
status parowania 
i baterii
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