
Rysuj na tabletach i smartfonach Apple
Bamboo Sketch to inteligentne piórko do odręcznego rysowania na ekranie 
iPada lub iPhone’a. Jego cienką, wrażliwą na nacisk końcówkę zaprojektowano 
tak, by umożliwić szkicowanie na urządzeniach iOS jak na prawdziwym 
papierze. Bamboo Sketch współpracuje nawet ze starszymi generacjami 
iPadów obsługującymi technologię Bluetooth®, a także z modelami 
iPhone’a od wersji 6 wzwyż.

Pracuj wygodnie i ergonomicznie
Przyjemny w dotyku, ergonomiczny korpus z trzema ściankami sprawia, 
że Bamboo Sketch doskonale leży w dłoni. Piórko ma dwie wymienne 
końcówki do wyboru, twardą i miękką, oraz dwa boczne przyciski dające 
szybki dostęp do wybranych funkcji. W zestawie znajduje się także stylowy 
futerał do przechowywania piórka, zapasowych końcówek i ładowarki USB.

Przechowuj, udoskonalaj i udostępniaj swoje pomysły
Piórko Bamboo Sketch jest całkowicie kompatybilne z popularnymi 
aplikacjami do rysowania i szkicowania, w tym z autorską aplikacją Bamboo 
Paper. Dzięki usłudze Inkspace możesz też wygodnie przechowywać, 
edytować i udostępniać swoje rysunki w chmurze.

Właściwości piórka
•	 Komfortowe rysowanie i szkicowanie na iPadach i iPhone’ach
•	Współpraca ze starszymi generacjami iPadów obsługującymi Bluetooth® 

oraz z modelami iPhone’a od wersji 6 wzwyż
•	 Ergonomiczny trójkątny design i duża wrażliwość na nacisk
•	 Programowalne przyciski i wymienne końcówki do wyboru (miękkie i twarde)
•	 Futerał do wygodnego przechowywania



Bamboo Sketch

 

Specyfikacja opakowania

Opakowanie do sprzedaży
Rodzaj Pudełko z możliwością powieszenia
Wymiary 180 x 70 x 24 mm (wysokość x szerokość x głębokość)
Waga 161 g

Opakowanie do transportu
Rodzaj Karton z 20 pojedynczymi opakowaniami
Wymiary 204 x 265 x 151 mm (wysokość x szerokość x głębokość)
Waga 3,4 kg

Ergonomiczny trójkątny design
Specyfikacja produktu
Kolor Czarny
Długość 142 mm
Średnica 10 mm
Waga 18 g (z baterią)
Materiał Aluminium
Kompatybilność Urządzenia iOS z technologią Bluetooth (pełna lista 

dostępna na www.wacom.com/comp)
Łączność Bluetooth 4.0
Przyciski Dwa przyciski z boku piórka, programowalne w aplikacji
Końcówka Cienka, wymienna
Poziomy nacisku 2048
Zasilanie Akumulator litowo-polimerowy
Czas pracy baterii Ok. 16 godzin
Zawartość zestawu Piórko Bamboo Sketch, futerał, skrócona instrukcja 

obsługi, ładowarka USB
Akcesoria Końcówki ACK23016 (miękkie/twarde), ładowarka USB 

ACK43017

Ładowanie przez USB

Kontrolka LED

Dwa programowalne 
przyciski

Wymienne końcówki

Magnetyczne 
zamknięcie

Ładowarka 
USB

Otwór do wymiany 
końcówek

Miejsce do przechowywania 
końcówek

Kody produktowe

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

(Azja i obszar Pacyfiku)

Czarny CS610PK
CS-610PK 753218988133 4949268620161 4949268705097
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