Termékleírás
A Bamboo Fineline 2 egy ötletes stylus, amely lehetővé teszi az
ötleteink pontos és precíz megvalósítását iPad-en.
A nyomásérzékeny tollhegynek köszönhetően, a Bamboo Fineline 2
természetes érzetet biztosít a hatékony munkavégzéshez. További
előnyökért kapcsoljuk össze a Fineline 2-t a vezető jegyzetkészítő
alkalmazásokkal, beleértve a jobb vagy balkezes használat beállítását,
valamint a gombok testreszabását.

Főbb jellemzők
• Tökéletesen jeleníti meg az ötleteket iPad-en
• Kiváló minőségű tollhegy a jegyzetkészítéshez
• Nyomásérzékenység a hatékony munkavégzéshez
• Együttműködik a vezető jegyzetkészítő alkalmazásokkal, többek között a Bamboo Paperrel
• Ötletek megvalósítása a Wacom Cloud és a WILL univerzális tinta használatával

Célcsoport
Azokat a jelenlegi és potenciális iPad tulajdonosokat célozzuk meg, akik szeretnék
kihasználni a táblagépük nyújtotta előnyöket az alkotás és hatékonyság érdekében.
Az ügyfelek közé tartoznak azok, akik szeretnék elsajátítani a legújabb technológiákat
az életvitelükhöz, rajtuk kívül pedig azok az alkalmi vásárlók, akik szeretnék lecserélni
a napi használatú papíralapú tollat a Bamboo Fineline 2-re és egy iPad-re.
Mindkét csoport megbízik a digitális eszközökkel és alkalmazásokkal készített hiteles
kézírásban. Ezt pedig a Bamboo Fineline 2 a pontosságával, hordozhatóságával és
kedvező árával biztosítja.

Termékjellemzők
Szín(ek)

Négy színben kapható: fekete, szürke, kék, arany

Toll hossza

150 mm / 5.9 hüvelyk (kupakkal együtt)

Toll átmérője

10 - 12 mm maximum / 0.39 - 0.47 hüvelyk maximum

Toll súlya

19 g / 0.7 uncia

Tollhegy

1.9 mm vékony hegy. Erős és érzékeny tolltechnológia.
Cserélhető, további információért, tekintse meg a tollhegy kicserélése menüpontot.

Anyag

Alumínium és műanyag borítás

Különlegességek

•

Integrált Bamboo Paper és Wacom Cloud szolgáltatás,
egyedi Pen ID azonosítás a Wacom Cloud szolgáltatás használatához

•

Ingyenes Fineline Pack a Bamboo Paperrel történő használathoz

Kompatibilitás

iPad mini, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2

Rendszer

A Fineline 2 a következő alkamazásokkal működik együtt: Bamboo Paper,
GoodNotes, MyScript Smart Notes, Notes Plus, ZoomNotes, …hamarosan
további újdonságok várhatók

követelmények

Csomagolás Adatai
Felakasztható, különálló doboz

Típus

Méret (Szél. x Mélys. x Magasság) 70 x 24 x 180 mm / 2.8 x 0.9 x 7.1 hüvelyk
Súly
91 g / 3.2 uncia
Dobozon szereplő nyelvek

Amerika: EN, FR, ES, PT
Ázsia/Csendes-óceán: EN, JP, KR, TC, SC
Európa: EN, FR, DE, ES, IT

Szállítási csomagolás
Típus

20 darab/kartondoboz

Méret (Szél. x Mélys. x Magasság)
Súly

258 x 151 x 198 mm / 10.2 x 5.9 x 7.8 hüvelyk

2 kg / 4.4 font

Kódok
Szín

Termékkód

UPC kód (Amerika)

EAN kód (Európa)

Fekete

CS600C1K

753218989161

4949268619653

EAN/JAN kód (Ázsia/Csendes-óceán)

4949268704502

Szürke

CS600C1G

753218989154

4949268619660

4949268704519

Kék

CS600C1B

753218989147

4949268619639

4949268704526

Arany

CS600C1D

753218989130

4949268619646

4949268704533

1.9 mm vékony és erős tollhegy
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Műanyag kupak
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