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Met elk beeld van mijn grafische ro
enen naar
probeer ik een nieuw venster te op
wereld.
een fantastische en inspirerende
ONTDEK DE UITZONDERLIJKE CINTIQ 13HD!
Ervaar, net als onze pionier Daniel Lieske, het vermogen van de krachtige Cintiq met zijn
compacte, slanke vormgeving. De Cintiq 13HD is een interactieve pendisplay waarmee u
rechtstreeks kunt creëren op een 13,3" Full HD-scherm. Het apparaat biedt veel van de voordelen
van de grotere Cintiq modellen, zoals vier tijdbesparende, aanpasbare ExpressKeys, de Rocker
Ring-schakelaar en de Home Button voor toegang tot belangrijke functies. Het 1920 x 1080 Full
HD-ledscherm in hoge resolutie heeft een kijkhoek van 178° en geeft 16,7 miljoen kleuren weer.
De afneembare voet kan in drie verschillende werkhoeken geplaatst worden. Daarnaast kunt u
de Cintiq 13HD plat op uw bureau leggen of op uw schoot nemen. Wacom’s krachtige nieuwe
Pro Pen met zijn 2048 niveaus drukgevoeligheid, kantelherkenning en een comfortabeler,
ergonomisch ontwerp, biedt een betere precisie en een beter gevoel dan ooit. De nieuwe Pro
Pen wordt geleverd in een compact en duurzaam etui met ruimte voor de extra penpunten en
gekleurde ringen waarmee u uw pen gemakkelijk kunt personaliseren en identificeren. U kunt
onmiddellijk genieten van uw Cintiq dank zij de vernieuwde, eenvoudige installatie. Onze handige
nieuwe 3-in-1-kabel zorgt voor minder rommel voor een supereenvoudige aansluiting op elke
willekeurige Mac of pc.

BELANGRIJKSTE FEATURES
– 1920 x 1080 13,3 inch Full HD-ledscherm met hoge resolutie, een kijkhoek van 178° en
16,7 miljoen kleuren
– De compacte, slimme vormgeving neemt minimale ruimte in op uw bureau
– Nieuwe Pro Pen met 2048 niveaus drukgevoeligheid voor precieze, natuurlijke controle
– Vier aanpasbare ExpressKeys, Rocker Ring-schakelaar en Home Button voor toegang tot
belangrijke functies. Kan zowel links- als rechtshandig worden gebruikt
– Afneembare voet kan in drie verschillende werkhoeken worden geplaatst
– Eenvoudige aansluiting op elke Mac of pc met nieuwe 3-in-1-kabel

Daniel Lieske | Graphic Novel Creator

INVOER

ALGEMENE SPECIFICATIES
Afmetingen

375 x 248 x 14 mm (14,75 x 9,75 x 0,5 inch)

Pen

Pro Pen

Gewicht

1,2 kg

Drukniveaus

2048 op penpunt en gum

Aanpasbaarheid van voet

drie hoeken (22°, 35° en 50°),
plat als voet is verwijderd

Type

drukgevoelig, draad- en batterijloos

Schakelaars

aanraakschakelaar, twee zijschakelaars, gum

Pc- en Mac-aansluiting

HDMI, USB

Kantelherkenning

±60 niveaus

Ondersteunde besturingssystemen

Windows® 8, 7 (32/64 bit), Vista SP1, XP SP2
Mac: OS X v10.6.8 of later (Intel-processor)

Penpunten

vijf standaardpunten, drie vilten penpunten, een penseelpunt

Penetui

ja

Penvoet

ja

Modelnummer

DTK-1300

SCHERM
Type

a-Si-TFT actieve matrix, LCD, IPS, LEDachtergrondverlichting

Greepzone

latexvrij siliconenrubber

Technologie

gepatenteerde elektromagnetische resonantie

Resolutie

5080 lijnen per inch

ExpressKeys™

4 aanpasbare, toepassingsspecifieke toetsen
4 aanpasbare functies

Schermgrootte (diagonaal)

338 mm (13,3 inch)

Rocker Ring

Resolutie

Full HD (1920 x 1080 pixels)

Home Button

1 aanpasbare functie

Kleurprestaties

16,7 miljoen kleuren, kleurruimte 75% Adobe RGB

Taartmenu

ja

Beeldverhouding

16:9

Precisiemodus

ja

Kijkhoek (horizontaal/verticaal)

178° (89°/89°), (89°/89°)

Scherm wisselen

ja

Contrastverhouding

700:1

Helderheid

250 cd/m2

Reactietijd

25 ms

Kabels inbegrepen

Wacom’s 3-in-1-kabel

Actief gebied

299 x 171 mm (11,75 x 6,75 inch)

Pc- en Mac-aansluiting

HDMI en USB

0,15 x 0,15 mm

Schermaansluiting

Wacom’s 3-in-1-kabel

gehard geëtst glas met antireflectielaag

Aansluiting voor randapparatuur

USB 2.0-poort

Pixelgrootte
Afdekplaat

AANSLUITINGEN

VOEDINGS- EN GEBRUIKSVEREISTEN
Voeding, ingang

100 tot 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Voeding, uitgang

19 V gelijkstroom, 1,58 A (max)

Stroomverbruik

9,0 W (max), 1 W of minder in slaapstand,
0,5 W of minder uitgeschakeld
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