Termékleírás
Készítsünk jegyzeteket, készítsünk ötleteket papírról a felhőbe, majd pedig valósítsuk meg őket.
A Bamboo Spark egy okos jegyzetfüzet, egy okos tollal és hellyel a kedvenc papírunknak. Írjunk a
kezünkkel. Nyomjuk meg a gombot és mentsük el a kézírásunkat digitálisan. Helyezzük át őket a
Bamboo Spark alkalmazásba és a Wacom Cloud-ba szerkesztéshez, archiváláshoz és megosztáshoz.

Főbb jellemzők
Digitalizáljuk a kézírásunkat bármilyen papíron, majd nyomjuk meg a gombot és mentsük el a Bamboo
Spark alkalmazással kedvenc mobileszközünkre további rendezésre, szerkesztésre és megosztásra.
A Wacom Cloud segítségével bármilyen eszközről elérhetjük anyagainkat:

,

okostelefonról tabletről, vagy számítógépről
Problémamentesen együttműködik a felhőalapú szolgáltatásokkal, ideértve az Evernote-ot és a
Dropboxot.
Testreszabhatjuk jegyzeteinket a Bamboo Paperben a WILL univerzális tinta segítségével,
amely lehetővé teszi a tartalom szerkesztését a Wacom Cloud-ban.

Változatok összehasonlítása
Smart folio eszköztartóval - Egy okos mappa, elegendő hellyel az okostelefonunk,
névjegykártyánk és jegyzeteink számára.
Smart folio táblagéptartóval - Egy okos mappa állítható méretű tablet tartóval,
maximum 9,7 hüvelyk (24,6 cm) átmérőjű tablet számára.
Smart folio iPad Air 2 számára - Egy okos mappa az iPad Air 2 tablet számára
kifejlesztett tokkal.

Célcsoport
Termékünket a digitális tudással rendelkező, gyorsan alkalmazkodó, fiatal szakemberek, egyetemi tanulók és vizuális
gondolkodók számára ajánljuk. A célcsoport alapos ismeretekkel rendelkezik a papír és a toll használatát illetően az
egyszerűség és szabadság tekintetében, így az eszközt jegyzetkészítésre, ötletelésre és alkotásra is tudják használni.
Korábban a kézzel írt jegyzetek és ötletek digitalizálása bonyolult, több lépésből álló folyamat volt. A Bamboo Spark
segítségével a célcsoport egyszerűen, probléma nélkül tudja digitalizálni a kézzel írt jegyzeteket arciíválásra és
megosztásra.

SMART FOLIO
ESZKÖZTARTÓVAL

Termékjellemzők
202 x 253 x 22 mm
8.0 x 10.0 x 0.9 hüvelyk

Folio Méret

SMART FOLIO
TÁBLAGÉPTARTÓVAL

SMART FOLIO iPAD AIR 2
SZÁMÁRA

206 x 253 x 27 mm
8.1 x 10.0 x 1.1 hüvelyk
9.7” átmérőjú tablethez

201 x 253 x 22 mm
7.9 x 10.0 x 0.9 hüvelyk

Folio Súlya (toll nélkül)

535 g / 1.2 font

620 g / 1.4 font

580 g / 1.3 font

Toll Súlya

22 g / 0.78 uncia

22 g / 0.78 uncia

22 g / 0.78 uncia

Termék Specifikációk (valamennyi modellre érvényes):
Típus

Smart folio tabletekhez és okostelefonokhoz

Alapfunkciók

Exportálás Evernote-ba és Dropboxba, e-mail megosztás, szerkesztés
Bamboo Paperben, (Bamboo Spark alkalmazás szükséges, mellékelve)

Kialakítás

Jobb vagy Balkezes használat

Szín

Szürke

Kapcsolat

Bluetooth Smart

Kompatibilitás

Android és iOS

Papír

A5 méret (148 x 210 mm / 5.8 x 8.2 hüvelyk) 5 mm vastagságig

Nyomásszint

1024

Toll

Bamboo Spark toll

Kábel

USB töltőkábel

Csomagolás Adatai
Sales pack
Típus

Felakasztható, különálló doboz

Méret (Szél. x Mélység x Magasság)
Súly

269 x 221 x 60 mm
10.6 x 8.7 x 2.4 hüvelyk
1.1 kg
2.4 font

269 x 221 x 60 mm
10.6 x 8.7 x 2.4 hüvelyk
1.2 kg
2.7 font

269 x 221 x 60 mm
10.6 x 8.7 x 2.4 hüvelyk
1.1 kg
2.4 font

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

Dobozon szereplő nyelvek

Szállítási csomagolás
Típus

5 darab/kartondoboz

Méret (Szél. x Mélység x Magasság)
Súly

314 x 279 x 242 mm
12.4 x 11.0 x 9.5 hüvelyk

314 x 279 x 242 mm
12.4 x 11.0 x 9.5 hüvelyk

314 x 279 x 242 mm
12.4 x 11.0 x 9.5 hüvelyk

6.1 kg / 13.4 font

6.6 kg / 14.6 font

6.0 kg / 13.2 font

CDS600G

CDS600P

CDS600C
753218989192

Kódok
Termékkód
UPC

(Amerika)

753218989185

753218989178

EAN

(Európa)

4949268619615

4949268619622

4949268619608

EAN / JAN (Ázsia/Csendes-óceán)

4949268704472

4949268704489

4949268704465
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