Egy valóban személyre szabott dizájn élmény –
Cintiq® 13HD Creative Pen & Touch Display

Erőteljes produktivitás és az érintőképernyő könnyedsége
A négy testreszabható ExpressKeys™, a Rocker Ring és a közvetlen

Az új Cintiq 13HD Creative Pen & Touch Display a természetes toll-aképernyőn érzés érdekében nyomásérzékeny vezérlést kínál, valamint
kényelmes érintőképernyőt a gyorsabb munkafolyamatért. Élvezze az
igazán egyedi dizájn élményét a nagy teljesítményű, kompakt, könnyű és
vékony Cintiq segítségével - és dolgozzon úgy, ahogy csak szeretne.

és

könnyűvé teszik az egy kézzel való pásztázást, zoomolást, forgatást,
navigálást, és a másikkal való retusálást. Dolgozzon a saját módján az
eltávolítható, három ergonomikus pozícióval rendelkező állvánnyal.
Dolgozzon 22°, 35°, 50° szögben vagy akár az állvány nélkül.

Illik a munkastílusához és a munkaállomásához

Mesteri vonalvezetés a professzionális művészek számára
Dolgozz ösztönösen és közvetlenül a képernyőn a Pro Pen-nel.
A 2048-as szintű nyomásérzékenység, a dőlés érzékelése

képernyővezérlés
könnyű
hozzáférést
biztosít
az
Ön
kreatív
alkalmazásainak az időtakarékos hivatkozásaihoz. A multi-touch gesztusok

az

ergonomikus dizájn lehetővé teszi a pontos vezérlést, természetes toll-apapíron érzést nyújt. Az ötleteit a nagy felbontású 1920 x 1080 LED kijelzőn
valósíthatja meg, amely 178° látószöggel és 16.7 millió színnel rendelkezik.

A Cintiq 13HD touch hatalmas aktív területet kínál, de minimális helyet foglal
el. Kényelmes 3-in-1 kábellel csatlakozhat Mac-hez PC-hez - és már készen
is áll – ugyanúgy nagyszerű partner, akár jobb vagy balkezes. Szintén
praktikus: a kompakt Pro Pen hordozó tok elfér a zsebében, és extra
tollhegyeket és színgyűrűket tartalmaz.

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

BEMENET

Képernyőméret

375 x 248 x 14 mm (14.75 x 9.75 x 0.5 in)

Toll

Pro Pen

Súly

1.2 kg (2.65 lbs)

Nyomásszint

2048 tollhegyen és radíron

Stand adjustibility

3 szög (22,° 35° és 50°) és lapos, ha az állvány le van választva Típus

3-in-1 kábel csatlakozás

AC állvány, HDMI (video) and USB
Windows 8, 7, SP1, vagy újabb Mac: OS® X v10.8 vagy
újabb (Intel®processor)

Támogatott operációs rendszerek
Modell számok

DTK1300 (Cintiq 13HD)
DTH1300K (Cintiq 13HD touch)

KIJELZŐ
Típus

a-Si active matrix thin film transistor (TFT) liquid
crystal display (LCD), in-plane switching (IPS)
és LED háttervilágítás

Multi-touch

Igen (Cintiq 13HD)

Képátló

338 mm (13.3 in)

Felbontás

Full HD (1920 x 1080 pixel)

Színtartomány

16.7 millió szín, színskála 75% Adobe® RGB

Képarány

16:9

Betekintési szög (horizontális/vertikális)

178° (89°/89°) H, (89°/89°) V

Kontraszt

700:1

Fényerő

230 cd/m2

Válaszidő

25 ms

Aktív terület

299 x 171 mm (11.75 x 6.75 in)

Pixelsűrűség

0.15 x 0.15 mm

Kijelzővédő

Edzett, maratott üveg tükröződésmentes felülettel

Típus

Kapcsolók/gombok

Tollhegy, két oldalkapcsoló, radír

Dőlésszög

±60 szint / 40 fok

Tollhegyek

Öt standard hegy, egy felt nibs, egy stroke nib

Tolltartó

Igen

Tollállvány

Igen

Markolat

Latexmentes szilikon gumi

Technológia

Szabadalmaztatott elektromágneses rezonancia metódus

Felbontás

5080 sor/inch

ExpressKeys™

Négy testreszabható, alkalmazásspecifikus gyorsgomb

Rocker Ring

4 testreszabható funkció

Home Button

1 testreszabható funkció

Radiális menu

Igen

Precíziós mód

Igen

Képernyőváltás

Igen

CSATLAKOZÁS
Kábelek

Wacom's 3-in-1: Video (HDMI), USB 2.0, AC Power

PC és Mac csatlkakozás

HDMI és USB

Kijelzőcsatlkakozás

Wacom's 3-in-1 cable

Periférikus csatlakozás

USB 2.0 port

ENERGIA- ÉS RENDSZERKÖVETELMÉNY
Tápfeszültség bemenet

Grafikus kártya
HDMI grafikus kártya (csatlakoztatható DVI-hez, VGA-hoz
vagy Mini DisplayPort-hoz adapterekkel, nem tartalmazza

100 to 240 VAC, 50/60Hz

Tápfeszültség kimenet

19 VDC, 1.58 A (max)

Energiafogyasztás

10 W (max.), alvó módban 1 W vagy kevesebb, kikapcsolt
állapotban 0.5 W vagy kevesebb
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