Świat nowych możliwości
Wacom One to idealny wybór zarówno dla osób,
które dopiero zaczynają swoją przygodę z cyfrową
sztuką, jak i dla tych, którzy chcą doskonalić swoje
umiejętności. Oferuje wszystko, czego potrzebuje
cyfrowy twórca: ekran o przekątnej 13,3", piórko
doskonale imitujące rysowanie po papierze,
oprogramowanie graficzne w zestawie, możliwość
podłączenia urządzeń Android oraz kompatybilność
z piórkami innych producentów. Otwórz się na nowe
możliwości z Wacom One.

Rysuj jak po papierze
Powierzchnia tabletu stawia naturalny
opór i ogranicza odbijanie się światła
od ekranu, doskonale imitując
wrażenie rysowania lub pisania
po papierze.
(Nad)zwyczajne piórko
Dołączone piórko działa bez baterii
i świetnie leży w dłoni, idealnie
odwzorowując każde pociągnięcie.
Miejsce na kreatywność
Daj się ponieść wyobraźni na
kolorowym ekranie o rozmiarze
zbliżonym do formatu A4.
Wolność tworzenia
Szkicuj lub rysuj bezpośrednio na
ekranie, kreśl schematy i wykresy,
dodawaj adnotacje do dokumentów,
poprawiaj zdjęcia i filmy, a na koniec
dziel się swoją twórczością z innymi.
Odkrywaj aplikacje
Wśród dołączonych aplikacji
znajdziesz m.in. Bamboo Paper*,
która zmieni Twój tablet piórkowy
w szkicownik.
Pełna kompatybilność
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Wacom One współpracuje
z komputerami Mac i PC, jak
również z niektórymi tabletami
i smartfonami Android.

Live. Dare. Create.

*Z funkcjami premium dla Wacom One.
Tylko dla systemu Windows 10.

Model

Tablet piórkowy Wacom One

Numer modelu

DTC133

Przekątna ekranu / rozdzielczość

13,3" (33,8 cm) / Full HD 1920 x 1080

Obszar aktywny
Wymiary
Waga

294 x 166 mm (11,6 x 6,5")
225 x 357 x 14,6 mm (8,9 x 14,1 x 0,6")
1,0 kg

Odwzorowanie barw

NTSC 72 % (CIE1931) (typowe)

Kąty widzenia

170/170 (typowe)

Kontrast
Czas reakcji

1000:1 (typowy)
26 ms (typowy)
W trybie ON (maks.): poniżej 10 W
W trybie OFF: 0,5 W lub mniej
W trybie uśpienia: 0,5 W lub mniej
100 do 240 VAC, 50/60 Hz
16:9 / 200 cd/m2 (typowe)
9300K/6500K/5000K
Kabel Wacom One X-Shape z końcówkami HDMI i USB (do komputera), złącze DisplayPort (do tabletu Wacom One) i wtyczka zasilania
Wacom One Pen: czułe na nacisk, bezprzewodowe, bezbateryjne, z 4096 poziomami nacisku i jednym programowalnym przyciskiem z boku

Pobór mocy
Napięcie wejściowe
Proporcje / Jasność
Temperatura barwowa
Łączność
Piórko
Rozpoznawany kąt nachylenia
piórka
Kompatybilne piórka innych
producentów
Podstawka
Dołączone oprogramowanie
Ergonomia
Kompatybilność / Wymagania
systemowe
Zawartość zestawu
Akcesoria
Gwarancja ograniczona

60 stopni
Pełna lista dostępna na stronie www.wacom.com/comp
Wbudowane składane nóżki umożliwiające ustawienie ekranu pod kątem 19o
Celsys Clip Studio Paint Pro* (maks. 6 miesięcy), Bamboo Paper by Wacom z zaawansowanymi funkcjami; szczegóły na bonus.wacom.com
Obsługa dla prawo- i leworęcznych; wbudowane składane nóżki; piórko Wacom One Pen komfortowo leżące w dłoni
Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.13 lub nowszy; do połączenia z wybranymi urządzeniami Android potrzebny jest dodatkowy adapter innego producenta.
Lista kompatybilnych urządzeń Android i adapterów dostępna na stronie www.wacom.com/comp; wymagany dostęp do Internetu w celu pobrania sterownika
Tablet Wacom One, piórko Wacom One Pen, 3 zapasowe końcówki, kabel Wacom One X-Shape, zasilacz AC (10 W), wtyczka AC, skrócona instrukcja obsługi,
karta gwarancyjna
Piórko Wacom One Pen (CP91300B2Z), 5 zapasowych końcówek (ACK24501Z), kabel Wacom One X-Shape (ACK44506Z), zasilacz (ACK44514),
pilot ExpressKey™ Remote (ACK411050), bezprzewodowa klawiatura Wacom (WKT400)
2 lata w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; 1 rok w USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Japonii, Chinach oraz regionie Azjii i Pacyfiku

Specyfikacje mogą ulec zmianie. Wartości takie jak przekątna ekranu, obszar aktywny i waga podano w przybliżeniu.
*Aby otrzymać oprogramowanie, należy zalogować się na konto Wacom ID (lub w przypadku jego braku utworzyć takie konto) i zarejestrować tablet Wacom One. Może być wymagana dodatkowa rejestracja na stronie producenta oprogramowania.
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