Authentieke creativiteit voor je iPad
Intuos Creative Stylus is de ideale creatieve pen voor de iPad.
Het is de natuurlijke, authentieke en eenvoudige manier om je
ideeën te schetsen, te tekenen en te visualiseren. Dankzij de
unieke drukgevoelige penpunt met 2048 drukniveaus, biedt de
pen de artistieke controle van echte penselen, markeerstiften
en pennen op papier.

Waar je ook bent, sluit de pen simpelweg op je iPad aan via
Bluetooth® 4, profiteer van een echte pen-op-iPad-ervaring
en ga aan de slag – met populaire creatieve apps. Begin je
creatieve proces waar je ook maar wilt en zet je kunstwerken
over op je Mac en PC met volledige creatieve software zoals
Adobe® Photoshop en een Wacom Intuos pentablet of Cintiq
pendisplay als je in je werkplek bent, zodat je ze helemaal kunt
perfectioneren.
Intuos Creative Stylus is ontworpen voor de iPad 3, iPad 4
en iPad mini. De pen is verkrijgbaar in twee kleuren
(blauw en zwart) en wordt geleverd met een handig pen etui
met batterij en twee reservepunten.

Productspecificaties

Verpakkingsspecificatiers

Penlengte

135 mm

Type salespack

Ophangbaar doosje met één unit

Pendoorsnede

10 tot 14 mm

Afmetingen salespack
(B x D x H)

Gewicht digitale pen

ca. 25 g

92 x 40 x 182 mm
(hoogte incl. haakje:
92 x 40 x 205 mm)

Materialen

Aluminiumbehuizing,
zachte silicongreep

Gewicht salespack

183 g

Talen op salespack
Penpunt

Soepele, zachte geleidende rubberen
punt, 6 mm doorsnede, uitwisselbaar

Engels, Duits, Nederlands,
Italiaans, Frans, Russisch,
Spaans, Pools, Portugees

Drukniveaus

2048 niveaus

Type transportverpakking

Omverpakking met 10 salespacks

Hellingbereik

±45°

Afmetingen
transportverpakking
(B x D x H)

207 x 217 x 224 mm

Gewicht transportverpakking

1,9 kg

®

Verbinding

Bluetooth 4.0

Batterij

Eén alkalinebatterij,
standaardgrootte AAAA

Bedrijfsuren

150 uur (gemiddeld)

Ondersteunende apps

Ga naar wacom.com voor de meest
recente lijst met ondersteunende apps

Speciale eigenschappen

Twee zijschakelaars
(programmeerbaar), inclusief pen etui

Bevat

• Intuos Creative Stylus
• Pen etui met twee reservepunten
en AAAA-batterij (afmetingen:
B 154 x D 46,5 x H 21 mm)
• Snelgids

Systeemvereisten

iPad-modellen met Bluetooth® 4.0:
• iPad mini
• De nieuwe iPad (3e generatie)
• iPad met Retina-display
(4e generatie)

Accessoires
Zachte rubberen penpunten,
pack met 3 stuks

ACK-20501

Modelnummers / EAN
Intuos Creative Stylus, zwart

CS-500 / 4949268618106

Intuos Creative Stylus, blauw

CS-500B / 4949268618113
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