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Creativiteit betekent voor mij
Michaela Maginot | Grafisch ontwerper

BREID JE ZINTUIGEN UIT – DUIK IN JE DIGITALE BEELD MET DE
CINTIQ 22HD TOUCH.
Haal alles uit je creativiteit: met het 21,5" Full HD display, de resolutie van
1920 x 1080 pixels en de 16,7 miljoen kleuren biedt de Cintiq 22HD touch vele
innovatieve features om je bij je werk te ondersteunen. De functies van de
Cintiq 22HD touch laten je toe werkelijk in je digitale beeld te duiken. Door de
Cintiq 22HD touch kan je je talent rechtstreeks op je scherm loslaten en ten volle
genieten van de resultaten van je creativiteit.
EEn praktijkgEriCHtE CrEatiEvE bElEvEnis
geniet van de nauwkeurige, intuïtieve controle van werken op het beeldscherm met
de drukgevoelige pen van Wacom, en gebruik multi-touch gebaren om je werk te
positioneren en te navigeren.
ComFortabEl CrEërEn
De ergonomische voet biedt zowel landschaps- als portretperspectieven en kan
eenvoudig aan je voorkeurspositie worden aangepast om comfortabel te kunnen
werken.
maximalisEEr jE proDuCtivitEit
Werk snel en gemakkelijk dank zij de individueel instelbare Expresskeys, touch
strips en de multi-touch gebaren waarmee je je favoriete functies in een handomdraai
kan inschakelen.
maar er is nog meer! De Cintiq 22HD touch is compatibel met zowel mac als pc, werkt
naadloos samen met de configuratie van je computer en is eenvoudig aan te vullen met
een reeks van compatibele pennen, grepen en penpunten.

invoEr

algEmEnE spECiFiCatiEs
afmetingen

650 x 400 x 67,5 mm

pen

Grip Pen

gewicht

8,4 kg, inclusief voet
6,7 kg, exclusief voet

Drukniveaus

2048 op penpunt en gum

type

drukgevoelig, draad- en batterijloos

aanpasbaarheid van voet

rotatie 180° naar links en rechts;
helling 10°- 65°

schakelaars

aanraakschakelaar, twee zijschakelaars, gum

kantelherkenning

±60 niveaus

penpunten

6 standaardpunten, 3 vilten penpunten, 1 penseelpunt

pc- en mac-aansluiting

usb

ondersteunde besturingssystemen

Windows® 8, 7 (32 / 64 bit)
mac: os x v10.6.8 of later (intel-processor)

modelnummer

DtH-2200

sCHErm
type

a-si-tFt actieve matrix, lCD, ips,
lED-achtergrondverlichting

schermgrootte (diagonaal)

54,6 cm (21,5")

resolutie

Full HD (1920 x 1080 pixels)

kleurprestaties

16,7 miljoen kleuren, kleurruimte 72 % adobe rgb

beeldverhouding

16:9

kijkhoek (horizontaal/verticaal)

178° (89° / 89°), (89° / 89°)

Contrastverhouding

900:1

penhouder

ja

greepzone

latexvrij siliconenrubber

technologie

gepatenteerde elektromagnetische resonantie

resolutie

5080 lijnen per inch

Expresskeys™

16 aanpasbare, toepassingsspecifieke toetsen

touch strips

2, aan de achterkant, 4 functies elk

taartmenu

ja

precisiemodus

ja

scherm wisselen

ja

multi-touch

ja

aansluitingEn

Helderheid

210 cd / m

kabels inbegrepen

Dvi-D, usb, netadapter

reactietijd

14 ms

pc- en mac-aansluiting

usb

actief gebied

479 x 271 mm

schermaansluiting

Dvi-D

pixelgrootte

0,2475 x 0,2475 mm

aansluiting voor randapparatuur

usb 2.0-poort

afdekplaat

gehard geëtst glas met antireflectielaag
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voEDings- En gEbruiksvErEistEn
graFisCHE kaart
type

voeding, ingang

100 tot 240 v wisselstroom, 50/60 Hz

elke grafische kaart met Dvi- of vga-aansluiting

voeding, uitgang

12 v gelijkstroom, 5 a (max)

(aansluiting via Dvi is aanbevolen)

stroomverbruik

45 W, 0,5 W in de slaapstand, 0,5 W indien uitgeschakeld
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