
Live. Dare. Create.

Odkryj swoją  
kreatywność.



Palec, dłuto, pędzel, a w końcu ołówek. Od piasku po 
kamień i od płótna po ekran – narzędzia, które służą 
nam do wyrażania siebie, zmieniają się wciąż od epoki 
kamienia. Ale przyrządy do pisania i odpowiednie 
powierzchnie dla nich to nadal najprostszy i najlepszy 
sposób realizacji twórczych wizji.

Dlatego Wacom od przeszło 35 lat współpracuje z 
najbardziej twórczymi ludźmi i firmami, aby inspirować 
i pomóc uczynić świat bardziej kreatywnym miejscem. 
Na ekranach i tabletach piórkowych Wacom powsta-
ją coraz to nowe, niesamowite dzieła sztuki cyfrowej, 

filmy, efekty specjalne, projekty mody, samochodów i 
produktów życia codziennego. 

Produkty Wacom można jednak spotkać także w 
szkołach i na uczelniach oraz w bankach, szpitalach i 
instytucjach publicznych, ponieważ wszyscy docenia-
ją wygodę, jaką urządzenia te dają podczas pisania, 
podpisywania i edycji dokumentów oraz prezentacji. 
Z naszych tabletów zadowoleni są również klienci 
indywidualni, wykorzystują je do rysowania i edycji 
zdjęć cyfrowych. A teraz spójrz, ile możliwości możesz 
znaleźć dla siebie …



Poznaj nowe oblicza  
tworzenia z Wacom Intuos

Intuos firmy Wacom zaprojektowa-
no z myślą o osobach, które po raz  
pierwszy zapragnęły rysować, 
malować lub edytować zdjęcia na 
komputerze Mac lub PC. Wprowa-
dzaj w życie najśmielsze pomysły, 
operując lekkim i dokładnym pió-
rem w maksymalnie trzech bez-
płatnych i absolutnie wyjątkowych 
aplikacjach kreatywnych*. 

Czułe na nacisk pióro 4K zapewnia 
dokładne i zaawansowane dzia-
łanie oraz realistyczne uczucie 
rysowania na papierze. Wacom 
Intuos ma wszystko, co niezbęd-
ne do twórczości cyfrowej. Dzięki 
bezpłatnemu oprogramowaniu do 
pobrania, szkoleniu online, szybkiej 
konfiguracji i łatwej obsłudze mo-
żesz zacząć pracować w mgnieniu 
oka. 

*Przy rejestracji produktu

Wacom Intuos – z maksymalnie trzema bezpłatnymi programami do pobrania po rejestracji produktu

Wacom Intuos wielkość S 
Czarny Wybierz jeden z dwóch  

programów do pobrania:
Corel® Painter® Essentials™ 6
Corel® AfterShot™ 3

Wacom Intuos wielkość S 
Czarny lub zielony pistacjowy 
z Bluetooth

Wybierz dwa z trzech  
programów do pobrania:
Corel® Painter® Essentials™ 6
Corel® AfterShot™ 3
Celsys Clip Studio Paint Pro

Wacom Intuos wielkość M 
Czarny lub zielony pistacjowy 
z Bluetooth

W zestawie trzy programy  
do pobrania:
Corel® Painter® Essentials™ 6
Corel® AfterShot™ 3
Celsys Clip Studio Paint Pro
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Nowy standard w kategorii  
profesjonalnych tabletów  
piórkowych dla twórców
Rozwój oznacza przystosowanie. 
Właśnie to kryje się w Wacom 
Intuos Pro. Przyspiesz pracę i skup 
się na zadaniu, dostosowując ta-
blet Intuos Pro firmy Wacom  
do każdej aplikacji kreatywnej –  
od Corel Painter i Autodesk  
SketchBook aż do Adobe Creative 
Cloud.

Programowalne przyciski 
ExpressKey™ i pierścień Touch 
Ring zapewniają szybkie i łatwe 
w obsłudze skróty do codziennej 
pracy. Dzięki gestom i funkcjom 
wielodotykowym nawigacja jest 
równie łatwa jak w zwykłym smart-
fonie. Intuos Pro firmy Wacom jest 
dostępny w trzech wielkościach –  
S, M i L – a także w wersji Paper 
Edition.

Specyfikacje Wacom Intuos Pro M i L

M M Paper L L Paper

Poziomy nacisku 8192 8192 8192 8192

Połączenia
USB  

Bluetooth
USB  

Bluetooth
USB  

Bluetooth
USB  

Bluetooth

Wymiary tabletu (mm) 338 x 219 x 8 430 x 287 x 8 

Obszar roboczy (mm) 224 x 148  311 x 216

Masa (g) 700 700 1 300 1 300

Przyciski ExpressKey™ 8 pierścieni Touch Ring z menu okrągłym

Funkcje wielodotykowe Tak Tak Tak Tak

Materiał i wykończenie Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Mac/Win Tak Tak Tak Tak

Akcesoria
Cienkie pióro 

Z formy papierowej  
do cyfrowej*

Cienkie pióro 
Z formy papierowej  

do cyfrowej*

* Ciesz się znajomym i przyjemnym uczuciem rysowania piórem na papierze. Twórz projekty na papierze, w trybie offline i bez połączenia z komputerem, zapisuj prace na tablecie i przesyłaj 

później do komputera.

Teksturo-
wane  

nakładki

Przyciski  
ExpressKey™

Funkcje 
wielodoty-

kowe



Rodzina Intuos Pro firmy  
Wacom – teraz kompletna

Akcesoria Intuos Pro S firmy  
Wacom pomogą spersonalizować

Wacom Intuos Pro S to niezwykle 
cienki tablet piórkowy o kompak-
towych rozmiarach, wykonany  
z najlepszych materiałów, takich 
jak czarne anodowane aluminium 
i żywica kompozytowa z włóknem 
szklanym. Dzięki temu tablet jest  
bardzo wytrzymały pomimo zale-
dwie 8 mm grubości. Dołączone do 
zestawu pióro Wacom Pro Pen 2  

z wymiennymi końcówkami  
zapewnia wrażenie pracy  
z ulubionymi tradycyjnymi  
narzędziami graficznymi.

Wacom  
Intuos Pro S

Poziomy nacisku 8.192

Łączność
USB  

Bluetooth

Wymiary tabletu (mm) 269 x 170 x 8 

Aktywny obszar  
roboczy (mm)

160 x 100

Masa (g) 450

Przyciski ExpressKey
6 przycisków, 

pierścień  
Touch Ring

Funkcje dotykowe Tak

Materiał i wykończenie Aluminium

Seria Wacom Pro Pen:
Pracuj na swój własny sposób – 
nowy ekran Wacom Intuos Pro S 
obsługuje pełną gamę piór, takich 
jak Pro Pen 3D lub nowe pióro 

Pro Pen slim z technologią pióra 
Wacom, a także pióra poprzednich 
generacji (Classic Pen, Art Pen, 
Airbrush Pen [Aerograf]). 



Jeden kształt, dwa rozmiary

Ten wiodący w branży ekran 
piórkowy został zaprojektowany  
z myślą o zaspokojeniu potrzeb 
ambitnych twórców, którzy chcą 
osiągnąć więcej.
  

Cintiq 16 jest idealny dla tych, 
którzy dużo podróżują, a Cintiq 22 
zapewnia większą przestrzeń  
roboczą.

16 22

Przekątna ekranu 15,6 cali 21,5 cali

Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 pikseli (Full HD)

Przestrzeń barw 72% NTSC

Głębia koloru 16,7 mln kolorów (8 bit)

Powierzchnia ekranu Powłoka antyrefleksyjna

Technologia pióra Pióro Wacom Pro Pen 2 z technologią rezonansu elektromagnetycznego (EMR) firmy Wacom

Poziomy nacisku pióra 8.192

Przyciski ExpressKey™ Pilot ExpressKey™ z 17 programowalnymi przyciskami (opcjonalnie)

Funkcje wielodotykowe Nie

Łączność Przewód 3 w 1 HDMI, USB, kabel zasilający

Wbudowana podstawa Tak (nóżki) podstawa z regulacją pochylenia

Akcesoria Podstawa, Pro Pen Slim, Pro Pen 3D, Classic Pen, Art Pen, Airbrush Pen (Aerograf), pilot ExpressKey™

Ekran piórkowy dla kreatywnych Wacom Cintiq



Twórz bezpośrednio na ekranie  
i poczuj naturalną lekkość  
prowadzenia pióra

Wacom oferuje modele Cintiq Pro 
o przekątnej 13, 16, 24 i 32 cali dla 
zawodowych artystów i projek-
tantów, którzy oprócz pracy na 
komputerach Mac lub PC pragną 
również w pełni intuicyjnie rysować 
piórem na ekranie.

Specyfikacje modeli Cintiq Pro firmy Wacom

13 16 24 32

Przekątna ekranu 33,8 cm 39,6 cm 60 cm 80 cm

Wymiary 360 x 235 x 11,9 mm 410 x 265 x 12,5 mm 677 x 394 x 47 mm 854 x 506 x 53,25 mm

Liczba kolorów wyświetlacza
16,7 mln kolorów; 
89% Adobe RGB

16,7 mln kolorów; 
94% Adobe RGB

1,07 mld kolorów; 
99% Adobe RGB

1,07 mld kolorów; 
98% Adobe RGB

Rozdzielczość
Full HD  

(1920 x 1080)
Ultra HD  

(3840 x 2160)
 Ultra HD  

(3840 × 2160)
Ultra HD  

(3840 × 2160)

Poziomy nacisku pióra 8192 8192 8192 8192

Przyciski ExpressKey™
17 przycisków na pilocie ExpressKey™,  

dostępny oddzielnie
17 przycisków na pilocie ExpressKey™, 

w zestawie

Funkcje wielodotykowe Tak Tak
Tak  

(tylko model DTH-2420)
Tak

Akcesoria

Uchwyt na pióro

Zintegrowane składane nóżki  
do regulacji kąta nachylenia 20°

Wbudowana podstawa  
do ustawiania pod kątem 20°

Regulowana podstawa z 3 ustawieniami 
(sprzedawana oddzielnie)

Regulowana ergonomiczna podstawa  
(opcjonalnie)

Niewielkie wymiary i płaska konstrukcja
Opcjonalne moduły PC Wacom Cintiq Pro 

Engine zamieniają ekran Cintiq Pro w potężny, 
samodzielny kreatywny komputer piórkowy



Pisz na papierze, notuj i zapisuj  
pomysły jak zwykle – i dziel się 
nimi w chmurze.  
Bamboo Folio i Bamboo Slate 
to smartpady umożliwiające natu-
ralne pisanie piórem na dowolnym 
papierze, a następnie zamianę 
odręcznych notatek w dokumenty 

cyfrowe jednym naciśnięciem przy-
cisku. Wacom Inkspace to aplikacja 
służąca do organizacji notatek i 
szkiców na smartfonach lub table-
tach z systemem operacyjnym iOS 
lub Android z Bluetooth® oraz na 
komputerach PC z systemem ope-
racyjnym Windows 7 lub nowszym, 

Poznaj serię rysików Wacom

Ciesz się naturalnym uczuciem trzymania pióra w dłoni podczas rysowania, 
szkicowania, notowania oraz utrwalania swoich pomysłów i dzielenia się nimi – 
a wszystko z zachowaniem najwyższej wygody i precyzji, bez smug na ekranie. 

a także na komputerach Mac z 
systemem OS X. Dzięki niej możesz 
synchronizować, edytować i udo-
stępniać swoje notatki i szkice lub 
zapisać nawet 100 stron na smart-
padzie i zsynchronizować je póź-
niej, jeśli nie będziesz mieć dostępu 
do swojego urządzenia mobilnego.

Micro-USB:
port do ładowania

Micro-USB:
port do łado-
wania

Przycisk  
wielofunkcyjny

Przycisk wielofunkcyjny Bamboo Slate,
mały

Bamboo Folio,
mały

Bamboo Slate,
duży

Bamboo Folio,
duży

Inteligentne 
pióro kulkoweInteligentne 

pióro kulkowe

Ergonomiczna 
konstrukcja o trój-
kątnym przekroju

Ergonomiczna 
konstrukcja o trój-
kątnym przekroju

Zwykły 
wkład notatnikaZwykły 

wkład notatnika

Futerał ochronny  
z kieszeniami

Bamboo Alpha
navigate and doodle without 
smudges on your tablets and 
smartphones to easily develop 
your ideas with this stylus

Bamboo Solo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices

Bamboo Duo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices plus pen

Bamboo Fineline
fi ne tip stylus for natural writing 
and note taking on iPad and iPhone

Bamboo Sketch 
precision stylus for sketching and 
making ideas on iPad and iPhone

Bamboo Ink
smart stylus, optimized for 
Windows Ink

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for Apple iOS touchscreen devices;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

for iOS devices with Bluetooth;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

optimized for Windows Ink on touch 
devices with Wacom AES or Microsoft 
Pen Protocol (MPP) technology; 
check www.wacom.com/comp for list 
of tested devices

Product specifi cations

Color(s) black black, white, blue, red black, white, blue, pink black, white, blue, light blue black black

Stylus length 130 mm (5.1 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.6 in) 142 mm (5.6 in) 147 mm (5.8 in)

Stylus diameter 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 11 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in)

Stylus weight 12 g (0.4 oz) 10 g (0.4 oz) 15 g (0.5 oz) 19 g (0.7 oz) 18 g (0.7 oz) – including battery 19 g (0.7 oz) – including battery

Stylus nib replaceable rubber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm), 
black ballpoint pen (D1)

replaceable thin tip exchangeable fi ne tip exchangeable nibs, nib kit, three 
alternative nibs included

Pressure sensitivity  -  -  - - 2048 pressure levels up to 4096 pressure levels

Power  -  -  - rechargeable Li-polymer battery rechargeable Li-polymer battery AAAA battery

Battery 
operating time

 -  -  - 15 hrs (typical) up to 16 hours battery lifetime about 5 months (MPP 
mode) or 2 months (Wacom AES 
mode) when using 2 hours per day, 
5 days per week

Buttons  -  -  - one side switch, 
programmable in app

two side switches, 
programmable in app

one top button (customizable in 
Windows Ink), two side buttons 
(customizable - depending on device 
and app)

Materials aluminum pen body and 
plastic pen clip

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body aluminum pen body aluminum pen body

Replacement nibs yes yes yes yes yes yes

Box Content Bamboo Alpha, 
quick start guide

Bamboo Solo, 
quick start guide

Bamboo Duo, 
quick start guide

Bamboo Fineline, quick start guide, 
mirco USB cable

Bamboo Sketch, carrying case, 
quick start guide, USB charger

Bamboo Ink, nib kit with three nibs 
(soft, medium, fi rm), quick start guide, 
AAAA battery

Accessories soft rubber nibs ACK20501 
fi rm rubber nibs ACK20601

stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus thin nibs ACK21801 stylus nibs, soft/fi rm ACK23016, 
stylus USB charger ACK43017

nib kit ACK42416 with three nibs 
(soft, medium, fi rm)
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Bamboo Alpha
navigate and doodle without 
smudges on your tablets and 
smartphones to easily develop 
your ideas with this stylus

Bamboo Solo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices

Bamboo Duo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices plus pen

Bamboo Fineline
fi ne tip stylus for natural writing 
and note taking on iPad and iPhone

Bamboo Sketch 
precision stylus for sketching and 
making ideas on iPad and iPhone

Bamboo Ink
smart stylus, optimized for 
Windows Ink

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for Apple iOS touchscreen devices;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

for iOS devices with Bluetooth;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

optimized for Windows Ink on touch 
devices with Wacom AES or Microsoft 
Pen Protocol (MPP) technology; 
check www.wacom.com/comp for list 
of tested devices

Product specifi cations

Color(s) black black, white, blue, red black, white, blue, pink black, white, blue, light blue black black

Stylus length 130 mm (5.1 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.6 in) 142 mm (5.6 in) 147 mm (5.8 in)

Stylus diameter 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 11 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in)

Stylus weight 12 g (0.4 oz) 10 g (0.4 oz) 15 g (0.5 oz) 19 g (0.7 oz) 18 g (0.7 oz) – including battery 19 g (0.7 oz) – including battery

Stylus nib replaceable rubber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm), 
black ballpoint pen (D1)

replaceable thin tip exchangeable fi ne tip exchangeable nibs, nib kit, three 
alternative nibs included

Pressure sensitivity  -  -  - - 2048 pressure levels up to 4096 pressure levels

Power  -  -  - rechargeable Li-polymer battery rechargeable Li-polymer battery AAAA battery

Battery 
operating time

 -  -  - 15 hrs (typical) up to 16 hours battery lifetime about 5 months (MPP 
mode) or 2 months (Wacom AES 
mode) when using 2 hours per day, 
5 days per week

Buttons  -  -  - one side switch, 
programmable in app

two side switches, 
programmable in app

one top button (customizable in 
Windows Ink), two side buttons 
(customizable - depending on device 
and app)

Materials aluminum pen body and 
plastic pen clip

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body aluminum pen body aluminum pen body

Replacement nibs yes yes yes yes yes yes

Box Content Bamboo Alpha, 
quick start guide

Bamboo Solo, 
quick start guide

Bamboo Duo, 
quick start guide

Bamboo Fineline, quick start guide, 
mirco USB cable

Bamboo Sketch, carrying case, 
quick start guide, USB charger

Bamboo Ink, nib kit with three nibs 
(soft, medium, fi rm), quick start guide, 
AAAA battery

Accessories soft rubber nibs ACK20501 
fi rm rubber nibs ACK20601

stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus thin nibs ACK21801 stylus nibs, soft/fi rm ACK23016, 
stylus USB charger ACK43017

nib kit ACK42416 with three nibs 
(soft, medium, fi rm)
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Bamboo Alpha
navigate and doodle without 
smudges on your tablets and 
smartphones to easily develop 
your ideas with this stylus

Bamboo Solo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices

Bamboo Duo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices plus pen

Bamboo Fineline
fi ne tip stylus for natural writing 
and note taking on iPad and iPhone

Bamboo Sketch 
precision stylus for sketching and 
making ideas on iPad and iPhone

Bamboo Ink
smart stylus, optimized for 
Windows Ink

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for Apple iOS touchscreen devices;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

for iOS devices with Bluetooth;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

optimized for Windows Ink on touch 
devices with Wacom AES or Microsoft 
Pen Protocol (MPP) technology; 
check www.wacom.com/comp for list 
of tested devices

Product specifi cations

Color(s) black black, white, blue, red black, white, blue, pink black, white, blue, light blue black black

Stylus length 130 mm (5.1 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.6 in) 142 mm (5.6 in) 147 mm (5.8 in)

Stylus diameter 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 11 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in)

Stylus weight 12 g (0.4 oz) 10 g (0.4 oz) 15 g (0.5 oz) 19 g (0.7 oz) 18 g (0.7 oz) – including battery 19 g (0.7 oz) – including battery

Stylus nib replaceable rubber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm), 
black ballpoint pen (D1)

replaceable thin tip exchangeable fi ne tip exchangeable nibs, nib kit, three 
alternative nibs included

Pressure sensitivity  -  -  - - 2048 pressure levels up to 4096 pressure levels

Power  -  -  - rechargeable Li-polymer battery rechargeable Li-polymer battery AAAA battery

Battery 
operating time

 -  -  - 15 hrs (typical) up to 16 hours battery lifetime about 5 months (MPP 
mode) or 2 months (Wacom AES 
mode) when using 2 hours per day, 
5 days per week

Buttons  -  -  - one side switch, 
programmable in app

two side switches, 
programmable in app

one top button (customizable in 
Windows Ink), two side buttons 
(customizable - depending on device 
and app)

Materials aluminum pen body and 
plastic pen clip

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body aluminum pen body aluminum pen body

Replacement nibs yes yes yes yes yes yes

Box Content Bamboo Alpha, 
quick start guide

Bamboo Solo, 
quick start guide

Bamboo Duo, 
quick start guide

Bamboo Fineline, quick start guide, 
mirco USB cable

Bamboo Sketch, carrying case, 
quick start guide, USB charger

Bamboo Ink, nib kit with three nibs 
(soft, medium, fi rm), quick start guide, 
AAAA battery

Accessories soft rubber nibs ACK20501 
fi rm rubber nibs ACK20601

stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus thin nibs ACK21801 stylus nibs, soft/fi rm ACK23016, 
stylus USB charger ACK43017

nib kit ACK42416 with three nibs 
(soft, medium, fi rm)
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Bamboo Alpha
navigate and doodle without 
smudges on your tablets and 
smartphones to easily develop 
your ideas with this stylus

Bamboo Solo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices

Bamboo Duo
essential stylus for smoothly 
tapping, writing and drawing on 
all touchscreen devices plus pen

Bamboo Fineline
fi ne tip stylus for natural writing 
and note taking on iPad and iPhone

Bamboo Sketch 
precision stylus for sketching and 
making ideas on iPad and iPhone

Bamboo Ink
smart stylus, optimized for 
Windows Ink

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for touch devices – tablets, 
smartphones and tablet computers

for Apple iOS touchscreen devices;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

for iOS devices with Bluetooth;
check www.wacom.com/comp for 
list of tested devices

optimized for Windows Ink on touch 
devices with Wacom AES or Microsoft 
Pen Protocol (MPP) technology; 
check www.wacom.com/comp for list 
of tested devices

Product specifi cations

Color(s) black black, white, blue, red black, white, blue, pink black, white, blue, light blue black black

Stylus length 130 mm (5.1 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.5 in) 141 mm (5.6 in) 142 mm (5.6 in) 147 mm (5.8 in)

Stylus diameter 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 9 mm (0.4 in) triangular 11 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in) 10 mm (0.4 in)

Stylus weight 12 g (0.4 oz) 10 g (0.4 oz) 15 g (0.5 oz) 19 g (0.7 oz) 18 g (0.7 oz) – including battery 19 g (0.7 oz) – including battery

Stylus nib replaceable rubber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm) replaceable carbon fi ber nib (6 mm), 
black ballpoint pen (D1)

replaceable thin tip exchangeable fi ne tip exchangeable nibs, nib kit, three 
alternative nibs included

Pressure sensitivity  -  -  - - 2048 pressure levels up to 4096 pressure levels

Power  -  -  - rechargeable Li-polymer battery rechargeable Li-polymer battery AAAA battery

Battery 
operating time

 -  -  - 15 hrs (typical) up to 16 hours battery lifetime about 5 months (MPP 
mode) or 2 months (Wacom AES 
mode) when using 2 hours per day, 
5 days per week

Buttons  -  -  - one side switch, 
programmable in app

two side switches, 
programmable in app

one top button (customizable in 
Windows Ink), two side buttons 
(customizable - depending on device 
and app)

Materials aluminum pen body and 
plastic pen clip

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body 
with magnetic cap

soft painted aluminum pen body aluminum pen body aluminum pen body

Replacement nibs yes yes yes yes yes yes

Box Content Bamboo Alpha, 
quick start guide

Bamboo Solo, 
quick start guide

Bamboo Duo, 
quick start guide

Bamboo Fineline, quick start guide, 
mirco USB cable

Bamboo Sketch, carrying case, 
quick start guide, USB charger

Bamboo Ink, nib kit with three nibs 
(soft, medium, fi rm), quick start guide, 
AAAA battery

Accessories soft rubber nibs ACK20501 
fi rm rubber nibs ACK20601

stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus carbon fi ber nibs ACK20610 stylus thin nibs ACK21801 stylus nibs, soft/fi rm ACK23016, 
stylus USB charger ACK43017

nib kit ACK42416 with three nibs 
(soft, medium, fi rm)
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Bamboo Alpha
Elegancki rysik cyfro-
wy do iPada i innych 
urządzeń przenośnych. 
Do tabletów multime-
dialnych i smartfonów 
w technologii pojemno-
ściowej.

Bamboo Solo
Klasyczny rysik do 
tabletów, smartfonów 
lub komputerowych 
ekranów dotykowych 
zapewniający płynność 
pisania i rysowania. Do 
tabletów multimedialnych 
i smartfonów w technologii 
pojemnościowej.

Bamboo Fineline
Bamboo Fineline
Inteligentny, czuły na 
nacisk rysik umożliwiający 
pisanie na urządzeniach 
z systemem iOS równie 
intuicyjnie i naturalnie jak 
długopisem na papierze. 
Do urządzeń z ekranem 
dotykowym i systemem 
Apple iOS.

Bamboo Sketch
Czuły na nacisk rysik 
z cienką końcówką 
umożliwiający doskonalenie 
i szkicowanie pomysłów 
na iPadzie i iPhonie. Do 
urządzeń z systemem iOS  
z Bluetooth.

Bamboo Ink Plus
Inteligentny rysik do 
robienia adnotacji, 
rysowania i szkicowania,

Bamboo Ink
Inteligentny rysik do 
pisania, notowania 
i wprowadzania 
adnotacji

Rysiki zoptymalizowane pod kątem Windows 
Ink na urządzeniach dotykowych obsługujących 
technologię Wacom AES lub Microsoft Pen Protocol 
(MPP); spis sprawdzonych urządzeń znajduje się na 
stronie wacom.com/comp
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