Tvořte bez omezení
Cokoli a kdekoli … pomocí Wacom
MobileStudio Pro můžete vytvořit cokoli
chcete. Díky jeho úžasnému displeji,
přesnému a výkonnému peru a vylepšenému
výpočetnímu výkonu si můžete vychutnat
skutečnou nezávislost. A nejenom to – díky
úplnému studiu tvůrčích nástrojů, výjimečné
grafice a dlouhé výdrži baterie nebude váš
kreativní proces nic narušovat.

Navrženo pro váš způsob tvorby
Wacom MobileStudio Pro představuje
náš zdaleka nejpokročilejší mobilní model –
umožňuje vám zobrazit vaše díla
v podrobném rozlišení 4K s 85% pokrytím
Adobe RGB (CIE1931) a pomáhá vám zrychlit
pracovní postup díky funkcím vylepšujícím
produktivitu a šetřícím čas, jako jsou
přizpůsobitelná tlačítka ExpressKey™,
Radial Menu a Multi-Touch ovládání.
Wacom Pro Pen 2 představuje pero s
pokročilým výkonem a díky obrazovce
z leptaného skla, která vytváří příjemné
přirozené tření, budete mít instinktivní
pocit z pera na papíře. Díky 8192 úrovním
citlivosti na přítlak, rozpoznávání náklonu a
zaznamenávání pohybu bez téměř jakéhokoli
zpoždění poskytuje pero dokonalou přesnost
a kontrolu. Díky ergonomickému designu,
vyvážení, úchopu a bočním tlačítkům můžete
dosáhnout nejvyšší úrovně kvality a pohodlí.
Wacom MobileStudio Pro je vybaven
čipy Intel®, výkonnou pamětí a různými
konfiguracemi úložného prostoru, jakož
i vysoce výkonnými grafickými kartami,
například kartami řady NVIDIA® Quadro®,
a je připraven na vysoké nároky kladené
tvůrčími aplikacemi pro práci ve 2D, 3D i CAD.
Wacom MobileStudio Pro představuje
kreativní studio se všemi funkcemi, které
vám umožňují tvořit a zobrazovat vaše
nejlepší díla, ať jste kdekoli.

Zobrazené produkty: Wacom MobileStudio Pro 15,6" a 13,3"
Umělci: Future Deluxe & Santtu Mustonen

Live. Dare. Create.

Mobilní studio, které je pro vás to pravé
Provádějte náčrty, kreslete, upravujte a
tvořte po svém pomocí Wacom MobileStudio
Pro. Wacom MobileStudio Pro 15,6" nabízí
velkou, ale zároveň mobilní pracovní plochu
s rozlišením 4K a je vybaven výkonem
grafické karty NVIDIA® Quadro® umožňující
tvořit ilustrace, animace, video, CAD a
velké soubory s fotografiemi. Menší model
Wacom MobileStudio Pro 13,3" je ideální
pro zaznamenávání konceptů, náčrtků,

maleb, ilustrací a grafických návrhů. Wacom
MobileStudio Pro vám poskytuje úplnou tvůrčí
nezávislost.
- Pocit z pera na papíru díky přirozenému
tření na obrazovce z leptaného skla.
- Rychlé zpracování dat a jejich rychlý
přenos díky profesionálnímu výpočetnímu
výkonu poháněnému čipy i7 Intel®, 16 GB
systémové paměti, 512 GB disku SSD
a připojení Thunderbolt.
- Zobrazte si svá umělecká díla v úžasných
detailech a dokonale jasně s displejem
ve vysokém rozlišení až 4K (3840 x 2160)
a vynikající kvalitou barev s až 85%
pokrytím Adobe RGB (CIE1931).
- Užijte si vysoce výkonné aplikace pro
2D, 3D a CAD díky grafickým kartám
s vysokým výkonem, včetně řady
NVIDIA® Quadro®.
- Zrychlete svůj pracovní postup díky
přizpůsobitelným tlačítkům ExpressKey™,
Radial Menu a Multi-Touch ovládání.
- Pohodlné funkce podporující nezávislost.
Adaptér Wacom Link™ Plus* umožňuje
připojit zařízení k libovolnému počítači Mac
nebo PC a používat ho jako standardní
displej Cintiq. Stojan Wacom Stand
umožňuje práci ve třech úhlech. Funkce
„Backdoor“ vám také umožňuje snadno
vyměnit nebo upgradovat SSD disk a DDR
paměť. Klávesnice Wireless Keyboard**
umožňuje používat dodatečné klávesové
zkratky nebo provádět každodenní
kancelářskou práci.
- Technologie rozpoznávání otisků
prstů. Odemkněte svoje zařízení
pomocí jednoho dotyku.
*Dostupné s modelem Wacom MobileStudio Pro 15,6"
**Prodává se samostatně.

Podrobnější informace
Model

MobileStudio Pro 15,6"

MobileStudio Pro 13,3"

DTHW1621H

DTH W1321H

Číslo modelu
Nejvhodnější pro

Kreslení, Concept Art, 3D/CAD, pohyblivé animace, pokročilá editace obrázků

Operační systém

Windows® 10 Professional

Procesor
Grafika
Úložný prostor / paměť
Velikost / rozlišení displeje
Rozměry / hmotnost
Barevný výkon
Poměr kontrastu
Jas
Pozorovací úhel

Intel® CoreTM i7-8559U
NVIDIA Quadro P1000, 4 GB GDDR5

Intel® Iris™ Plus Graphics 655

512 GB SSD / 16 GB DDR (úložiště dat a systémovou paměť lze upgradovat:
Disk SSD lze upgradovat na maximálně 2 TB. Je k dispozici 1 slot RAM podporující paměti až do 16 GB)

512 GB / 16 GB (úložiště dat lze upgradovat: Disk SSD lze upgradovat na maximálně 2 TB.)

15,6" (39,6 cm) / 16:9 / UHD (3840 x 2160)

13.3" (33,8 cm) / 16:9 / WQHD (2560 x 1440)

®

®

261,6 x 417,95 x 21,2 mm / 2100 g

228,8 x 366,6 x 17,4 mm / 1435 g

16,7 milionů zobrazitelných barev, 85 % Adobe® RGB (CIE1931) typická

16,7 milionů zobrazitelných barev, 82 % Adobe® RGB (CIE1931) typická

850:1 (typ)

800:1 (typ)

250 cd/m2 (min), 310 cd/m2 (typ)

250 cd/m2 (typ)

176° (88°/88°) H, (88°/88°) V (typ)

170° (85°/85°) H, (85°/85°) V (typ)

Kamery

5 MP HD přední; 8 MP HD zadní

Zabezpečení

Kensington® Security Slot a snímač otisku prstu

Grafický vstup

USB-C (střední port)

Prům. výdrž baterie / doba nabíjení
Podpora multitouch ovládání
Rozpoznání náklonu
Zvyšování produktivity / ergonomické vlastnosti

Až 5,5 hodiny (v závislosti na způsobu použití) / až 3 hodiny
Gesta pro posouvání, přibližování a otáčení obrazu dostupná ve většině aplikací včetně Adobe® Photoshop® a Illustrator®.
Pro Pen 2 bez baterie se 2 bočními nastavitelnými tlačítky a 8 192 úrovněmi tlaku na hrotu pera i gumě / ±60 úrovní
Nastavitelná tlačítka ExpressKeys™ specifická pro aplikaci, nastavitelný čtyřpolohový kolébkový kroužek s výchozí funkcí dotykového kroužku a tlačítka Domů, přepínání displeje (při připojení k počítači Mac nebo PC pomocí
volitelného adaptéru Wacom Link™ Plus), ovládací prvky na obrazovce, Radial Menu a nastavení šetřící čas, vhodné pro praváky i leváky / včetně odnímatelného stojanu s nastavením tří úhlů

ExpressKey™

8 nastavitelných tlačítek specifických pro aplikaci

Porty / dodatečné úložiště dat

1x USB-C a 2x Thunderbolt 3, 1x Audio-combo (sluchátka), 1x čtečka paměťových karet SDXC / paměťová karta nebo externí pevný disk (lze zakoupit samostatně)

Bezdrátové
Požadavky na systém a hardware
(při připojení MobileStudio Pro
k dalšímu počítači)
Co je součástí
Volitelné příslušenství

6 nastavitelných tlačítek specifických pro aplikaci

Wi-Fi IEEE 802.11 ac / Bluetooth 5.0
Windows® 7 a novější, Mac OS X 10.10 a novější. Požadované konektory počítače: USB-C s podporou DisplayPort Alternate Mode, HDMI nebo mini DisplayPort, s volitelným adaptérem Wacom Link™ Plus
Pen computer Wacom MobileStudio Pro, Wacom Pro Pen 2, pouzdro na pero se 3 náhradními hroty, barevné kroužky a otvor pro výměnu hrotů, držák pera, stojan Wacom Stand,
AC napájecí adaptér + napájecí kabel, příručka rychlého spuštění, regulační list, utěrka na čištění
Klávesnice Wireless Keyboard, stojan Wacom Stand, adaptér Wacom Link™ Plus, pouzdro Wacom Soft Case, ovládání ExpressKeyTM Remote, Wacom Color Manager, Wacom Pro Pen 2,
Wacom Pro Pen slim, Wacom Pro Pen 3D, hroty, pera předchozí generace (Classic Pen, Art Pen, Airbrush Pen)

Omezená záruka

2 roky

Specifikace Wacom MobileStudio Pro se mohou měnit. Výdrž baterie závisí na způsobu použití produktů a na vybraných nastaveních zařízení.
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