
Na zdjęciu: Tablety Wacom Intuos Pro Large  
i Wacom Intuos Pro Paper Edition Medium. 
Artysta: Mouni Feddag

Live. Dare. Create.

Standard w kategorii 
profesjonalnych tabletów 
piórkowych dla twórców

Wacom Intuos Pro: nowy poziom twórczej kontroli. 
Czułe pióro Wacom Pro Pen 2 i cienka obudowa 
tabletu umożliwiają rysowanie z nieporównywalną 
dokładnością detali. A Wacom Intuos Pro Paper Edition 
umożliwia rysowanie tuszem na ulubionym papierze za 
pomocą pióra Wacom Finetip Pen, a następnie 
konwersję rysunków na pliki cyfrowe – przygotowane 
do obróbki w ulubionym oprogramowaniu.

Cienka i elegancka obudowa
Tablet Wacom Intuos Pro jest 
dostępny w dwóch wielkościach: 
średniej i dużej. Oba warianty 
zajmują mniej miejsca i są bardziej 
kompaktowe od poprzedników. 
Dzięki zastosowaniu najlepszych 
materiałów, jak anodyzowane 
aluminium i żywica wzmocniona 
włóknem szklanym udało się 
stworzyć solidny i wytrzymały tablet 
piórkowy o grubości zaledwie 8 mm.

Pracuj tak jak lubisz
Każdy artysta i projektant pracuje 
na własny, niepowtarzalny sposób. 
Niektórzy twórcy wykonują 
wyłącznie rysunki cyfrowe, a inni 
wolą rozpoczynać każdą nową 
przygodę na tradycyjnym papierze. 
Tablety z nowej linii Intuos Pro 
zadowolą wszystkich. Jeśli 
pracujesz tylko w środowisku 
cyfrowym, wybierz standardową 
wersję Intuos Pro. Natomiast jeżeli 
zwykle sporządzasz szkic na 
papierze, a następnie 
komputerowo wykańczasz rysunek, 
z pewnością przypadnie Ci do 
gustu nowy, rewolucyjny tablet 
Intuos Pro Paper Edition.

Wacom Pro Pen 2:  
przedłużenie dłoni twórcy
Rysowanie nowym piórem Wacom 
Pro Pen 2 jest tak naturalne, że 
trudno powiedzieć, gdzie kończy się 
dłoń artysty, a zaczyna narzędzie. 
Dzięki dokładnemu ustawieniu 
czułości na nacisk, praktycznie 
zerowemu opóźnieniu i naturalnemu 
podparciu zapewniającemu 
odpowiednie nachylenie, nasze 
nowe pióro wkrótce zajmie czołowe 
miejsce w Twoim warsztacie.

Najważniejsze cechy:
-  Dwa warianty tabletów:  

Wacom Intuos Pro i  
Wacom Intuos Pro Paper Edition 
– oba dostępne w rozmiarze 
średnim (338 x 219 x 8 mm) i 
dużym (430 x 287 x 8 mm).

-  Możliwość tworzenia 
edytowalnych wersji rysunków 
papierowych tworzonych piórem 
Wacom Finetip Pen (lub 
opcjonalnie piórem piszącym 
Wacom Ballpoint Pen) na 
tablecie Wacom Intuos Pro 
Paper Edition, a następnie 
wykańczania ich na komputerze. 
Można też pracować tylko w 
środowisku cyfrowym, używając 
standardowej wersji tabletu.

-  Synchronizacja i eksport 
rysunków na papierze do 
popularnych formatów plików 
graficznych za pomocą Inkspace 
– w tym warstwowych formatów 
rastrowych i wektorowych.

-  Wacom Pro Pen 2: wyjątkowo 
czułe narzędzie niewymagające 
baterii ani ładowania.

-  Pierścień Touch Ring, menu 
okrągłe, przełączniki boczne na 
piórze oraz konfigurowalne 
przyciski ExpressKey™ 
umożliwiają szybkie i łatwe 
tworzenie skrótów, a 
multidotykowa obsługa gestów 
pozwala przybliżać, przesuwać i 
wykonywać nawigację jednym 
ruchem palców.

-  Możliwość połączenia tabletu z 
komputerem Mac lub Windows 
PC za pomocą kabla USB.



Wybierz dla siebie tablet Wacom Intuos Pro

Dostępne akcesoria
Kompletna lista dostępnych akcesoriów 
znajduje się na witrynie Wacom.

www.wacom.com FS_PTH_PL_WEG_17A

Pióro Wacom Pro Pen 2 Niewymagające baterii pióro Pro Pen 2 z 2 konfigurowalnymi przełącznikami bocznymi i 8.192 poziomami nacisku końcówki pióra i gumki (opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego)

Funkcje wielodotykowe Gesty przesuwania, przybliżania i obracania dostępne w większości aplikacji, w tym Adobe® Photoshop® i Illustrator®

Rozpoznawanie/zakres nachylenia ± 60 poziomów / 60 stopni

Funkcje trybu papieru W załączonej aplikacji Inkspace***: Eksport do formatów PSD, SVG, PNG, JPG, WILL; synchronizacja z komputerem PC lub Mac, przechowywanie nawet 5 GB plików w chmurze 
Wacom; pamięć tabletu mieści aż do 200 stron o nieograniczonej liczbie warstw. 

Łączność USB-C; Bluetooth LE do parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze)

Przyciski ExpressKey™ 8 konfigurowalnych, specyficznych dla aplikacji przycisków ExpressKey™,  pierścień Touch Ring, funkcja widoku Express View, menu okrągłe, Display Toggle (przełączanie 
wyświetlacza), dedykowane do przesuwania, przewijania, przybliżania, rozmiaru pędzla i trybu precyzji

Dla większej wydajności Przyciski ExpressKey™,  przycisk Home Button, pierścień Touch Ring, ustawienia oszczędzające czas, przycisk Home Button z funkcją Warstwa w trybie pracy na papierze

Ergonomia Dla prawo- i leworęcznych; Pióro Wacom Pro Pen 2 z wygodnym, ergonomicznym uchwytem

Wymagania systemowe Standardowy port USB, system Windows® 7 lub nowszy; Mac OS® X 10.10 lub nowszy; Bluetooth 4.2 LE do bezprzewodowego parowania z urządzeniami mobilnymi  
(w trybie pracy na papierze); dostęp do Internetu** wymaga pobrania sterownika i programu Wacom Inkspace Basic Creative (do trybu pracy na papierze)

Dostępne akcesoria Uchwyt do papieru Wacom, pióro Wacom Finetip Pen, pióro piszące Wacom Ballpoint Pen, pióro Wacom Pro Pen 2 z etui, wkłady standardowe Wacom (5 sztuk), wkłady 
szorstkie Wacom (5 sztuk), wkłady do pióra cyfrowego Wacom Finetip (5 sztuk), wkłady do pióra piszącego Wacom (3 sztuki), futerał ochronny Wacom (na wersję medium i 
large), arkusze teksturowane Wacom (dostępne w wersji gładkiej, standardowej lub szorstkiej), pióra starszej generacji (Pro Pen, Classic Pen, Art Pen, Airbrush, Grip Pen) 

Ograniczona gwarancja 2 lata w Europie

Model Intuos Pro medium Intuos Pro large Intuos Pro Paper Edition medium Intuos Pro Paper Edition large
Oznaczenie modelu PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Wymiary* 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm

Aktywny obszar roboczy* 224 x 148 mm 311 x 216 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm

Masa* 700 g 1300 g 700 g 1300 g

Format arkusza A5; do 10 arkuszy A4; do 10 arkuszy A5; do 10 arkuszy (w zestawie) A4; do 10 arkuszy (w zestawie)

Zawartość zestawu Tablet piórkowy Wacom Intuos Pro, pióro Wacom Pro Pen 2, podstawka pod pióro (z 6 
wkładami standardowymi i 4 szorstkimi), 4 dodatkowe zestawy kolorowych obrączek, 

teksturowany arkusz próbny, kabel USB o dł. 2 m, podręcznik szybkiej instalacji

Tablet piórkowy Wacom Intuos Pro, pióro Wacom Pro Pen 2, podstawka pod pióro (z 6 
wkładami standardowymi i 4 szorstkimi), 4 dodatkowe zestawy kolorowych obrączek, 
teksturowany arkusz próbny, kabel USB o dł. 2 m, podręcznik szybkiej instalacji, pióro 
Wacom Finetip Pen, uchwyt do papieru Wacom, 10 arkuszy papieru – A5 lub A4 (w 

zależności od wielkości tabletu), futerał ochronny na akcesoria, 3 wkłady do pióra finetip

© 2017 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Intuos i odpowiadające im loga są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi 
firmy Wacom Co., Ltd. Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy spółki Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych państwach. 

Mac OS to znak towarowy spółki Apple Inc. Logo Bluetooth to zastrzeżony znak towarowy spółki Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm i nazwy 
produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich podmiotów. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów.

Model Wacom Paper Clip ACK42213 Wacom Finetip Pen KP132 Wacom Ballpoint Pen KP133 Wacom Texture Sheets
Cechy Przytrzymuje arkusz na tablecie w trybie 

pracy na papierze (w zestawie z wersjami Paper). 
Do mocowania maks. 10 arkuszy.

Czułe na nacisk pióro żelowe z końcówką 0,4 
mm i 8.192 poziomami regulacji umożliwiającymi 

zachowanie dokładności szczegółów podczas 
pracy na papierze (w zestawie z wersjami Paper).

Czułe na nacisk pióro atramentowe z 
końcówką 1,0 mm i 8.192 poziomami regulacji 
do szkicowania w trybie pracy na papierze.

Dostępne 3 różne wykończenia powierzchni: 
zwykłe, gładkie lub szorstkie, zapewniające 
różny stopień oporu dla końcówki pióra Pro 

Pen 2. Dostępne w rozmiarze średnim i dużym.
*Wielkości podane w specyfikacji, jak aktywny obszar roboczy, wymiary lub masa tabletu, są orientacyjne. **Pobranie i instalacja sterownika są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. ***Inkspace wymaga identyfikator Wacom ID.


