Nová definice přesnosti
v kompaktním provedení
Ve víru tvůrčího zápalu potřebujete svou vizi
realizovat bez zbytečné námahy. Proto jsme
dál vyladili Wacom Cintiq Pro 16, aby práce
s ním byla ještě komfortnější a přirozenější.
Díky vylepšené ergonomice a intuitivnímu
vedení pera po obrazovce se můžete plně
ponořit do své tvorby.

Lepší díky vám
Po analýze zpětné vazby od našich
zákazníků jsme vylepšili Wacom
Cintiq Pro 16 tak, aby pomáhal
umocnit vaše kreativní výkony.
ExpressKeys™ šetří váš čas
Naše nová fyzická tlačítka
ExpressKeys™ jsou nyní umístěna
na zadní hraně displeje a neubírají
na ploše obrazovky, když se pustíte
do práce na svém plátně.
ExpressKeys™ jsou navržena tak,
aby přispívala k efektivnější práci
a vy jste získali více času na ještě
dokonalejší dotažení každého
projektu.
Už žádné doteky nedopatřením
Aby váš pracovní postup
nepřerušilo náhodné klepnutí na
tlačítko, upravili jsme displej, abyste
ho měli víc pod kontrolou. Nové
tlačítko garantuje spínání dotykové
funkce, jen když ji potřebujete.

Wacom Cintiq Pro 16
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Live. Dare. Create.

Připojte se a hrajte si
Připojit Wacom Cintiq Pro 16 k
vašemu Macu nebo PC nedá
žádnou práci. Prostě zapojíte
kabely USB-C a HDMI do desktopu
nebo laptopu.

Dává každému pixelu přirozenou
přesnost
4K obrazovka má antireflexní
úpravu a v harmonickém spojení
s Pro Pen 2 poskytuje plně přirozené
zážitky při vedení pera po
obrazovce. Při každém tahu po
leptaném skleněném povrchu
obrazovky máte reálný pocit, jako
když píšete na papír. A díky
zabudované citlivosti přítlaku,
fakticky okamžité odezvě a
skvělému náklonu Wacom Pro
Pen 2 nejen vypadá, ale i působí
jako pero.
Tvořte v pohodě
Jako kreativní profesionál si
zasloužíte u pracovního stolu
pohodlí.
Nový držák VESA vám umožní
upevnit vaše zařízení na náš
volitelný nastavitelný stojan
(nebo na ramena jiných výrobců),
a získat tím pro váš Wacom Cintiq
Pro 16 ještě stabilnější oporu.
Vstupy pro kabely jsou na horní
straně obrazovky, takže vám při
tvorbě nic nepřekáží.
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Wacom Cintiq Pro 16

Model
Číslo modelu

DTH167

Rozměry / rozlišení displeje

39,6 cm (15,6") / Ultra HD (3840 x 2160)

Aktivní plocha

344 x 194 mm (13,6 x 7,6")

Rozměry

410 x 266 x 22 mm (16,1 x 10,5 x 0,9")

Hmotnost

1,9 kg (4,2 lb) bez volitelného stojanu

Barevný rozsah

16,7 milionu barev (hloubka 8 bitů), rozsah 98 % Adobe® RGB (diagram CIE1931) (typ)

Pozorovací úhel

178° (89/89) horiz., (89/89) vert. (typ)

Kontrast / odezva

1000:1 (typ) / 30 ms (typ)

Spotřeba energie

Maximální spotřeba energie: 25 W nebo nižší, 1,5 W nebo nižší v režimu spánku, 0,3 W nebo nižší po vypnutí

Poměr stran / jas

16:9/300 cd/m2 (typ)

Konektivita

1 x USB-C, 1 x HDMI

Grafický vstup

USB-C port s režimem DisplayPort Alternate Mode (UHD) nebo HDMI 2.0 nebo novější (UHD) port a USB-A port

Multitouch funkce

Fyzický přepínač aktivace/deaktivace multitouch funkce; gesta pro panning, zoomování a přetáčení k dispozici ve většině aplikací, včetně Adobe® Photoshop® a Illustrator®

Pero

Bezbateriové pero Pro Pen 2 se 2 individuálně nastavitelnými bočními spínači a 8192 úrovněmi přítlaku na hrotu pera i gumě (patentovaná metoda elektromagnetické rezonance)

Podporovaný úhel náklonu pera

+/-60 stupňů

tlačítka ExpressKeys™

8 snadno přístupných a nastavitelných tlačítek ExpressKeys™ podle konkrétní aplikace, umístěných na zadní hraně obrazovky

Stojan

Integrované výsuvné nožky pod úhlem 20°; volitelně demontovatelný a nastavitelný Wacom Adjustable Stand s rozpětím úhlů 19°až 85°; držák VESA (75 x 75 mm)
pro upevnění na rameno nebo stojan jiného výrobce

Bezpečnost

Kensington® MicroSaver 2.0 (přídavný zámek s lankem, prodává se samostatně)

Pro vyšší produktivitu

Fyzický přepínač aktivace/deaktivace multitouch funkce; tlačítka ExpressKeys™, časově úsporné nastavení na obrazovce; dotykový Touch Ring k volitelnému
dálkovému ovládání ExpressKey™ Remote

Ergonomika

Použitelné pro praváky i leváky; vestavěný stojan (4° bez vysunutých nožek a 20° po jejich vysunutí); volitelný nastavitelný stojan Wacom Adjustable Stand
(rozpětí úhlů 19°až 85°)*; držák VESA (75 x 75 mm) pro upevnění na rameno nebo stojan jiného výrobce; pero Wacom Pro Pen 2 s pohodlným ergonomickým
úchopem; odpojitelný držák na pero, který lze upevnit na kteroukoli stranu obrazovky

Kompatibilita / požadavky na systém

Windows 7, 8.1, nebo 10; macOS 10.14 nebo novější; USB-C port s režimem DisplayPort Alternate Mode (UHD) nebo HDMI 2.0 a novější (UHD) port a USB-A port;
přistup na internet ke stažení ovladače

Balení obsahuje

Tablet Wacom Cintiq Pro, pero Wacom Pro Pen 2, stojánek na pera s 10 náhradními hroty (6 standardních, 4 plstěné) a nástroj na vyjímání hrotů, odpojitelný držák
na pero se 3 náhradními hroty, kabel USB-C do USB-C bez obsahu PVC (1,0 m), kabel USB-C do USB Standard A bez obsahu PVC (1,8 m), kabel HDMI 2.0 bez
obsahu PVC (1,8 m), AC adaptér síťového napětí bez obsahu PVC, přípojná síťová šňůra (1,0 m), průvodce rychlým zprovozněním, čisticí utěrka

Doplňkové příslušenství

Dálkový ovladač ExpressKey™ Remote, nastavitelný stojan Wacom Adjustable Stand, brašna Wacom Soft Case (velká), klávesnice Wireless Bluetooth® Keyboard,
pero Wacom Pro Pen 2, pero Wacom Pro Pen 3D, štíhlé pero Wacom Pro Pen slim, náhradní hroty, pera předchozích generací (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)

Omezená záruka

1 rok pro region Japonsko & Asie a Pacifik; 2 roky pro region USA, Kanada, Latinská Amerika a Čína; 3 roky pro region Evropa, Afrika a Střední východ,
s výměnou na místě pro vybrané regiony**

* Specifikace se mohou měnit. Specifikační údaje jako rozměry displeje, aktivní plocha nebo hmotnost jsou přibližné.
** Výměna na místě je k dispozici ve většině států EU (kromě Malty, Kypru, Kanárských ostrovů a zámořské Francie). Bližší informace o podmínkách viz www.wacom.com/emea-warranty.

© 2021 Wacom Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Wacom, Cintiq a jejich příslušná loga jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Wacom Co., Ltd. Windows je buďto registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích. Mac a OS X je ochranná známka společnosti Apple Inc. Všechny názvy dalších společností a produktů jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Změny a chyby vyhrazeny.

www.wacom.com
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