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Maximális professzionalitás 
egy kreatív táblagépbe 
építve

A Wacom Intuos Pro új lehetőségeket biztosít a  
kreativitásunk irányításához. A magas érzékenységű 
Wacom Pro Pen 2 és a vékony táblagép használatával 
az eddigieknél sokkal részletesebben rajzolhatunk. A 
Wacom Intuos Pro Paper Edition és a Finetip Pen 
használatával tintával rajzolhatunk a papíron,  az 
elkészült vázlatainkat pedig átalakíthatjuk digitális 
fájlokká – amelyeket aztán közvetlenül 
szerkeszthetünk kedvenc szoftverünkkel.

Vékony és letisztult design
A Wacom Intuos Pro "medium" és 
"large" méretben kapható. Mindegyik 
tábla kisebb és sokkal tömörebb az 
elődeikhez képest. Prémium anyagokat 
használnak (például galvanizált 
alumíniumot és üvegszálakat tartalmazó 
kompozit gyantát) annak érdekében, 
hogy a táblát szilárdnak érezzük a 
mindössze 8mm-es vastagsága ellenére. 

Munkafolyamat
A művészek és tervezők egyedi 
munkafolyamatokat használnak. 
Néhány művész csak digitálisan 
dolgozik, míg mások a papíron történő 
kreatív munkafolyamatot részesítik 
előnyben. Az új Intuos Pro segítségével 
mindkettő megoldható. Ha kizárólag 
digitális munkafolyamatot használunk, 
akkor válasszuk az Intuos Pro standard 
változatát. Ha a papíron történő 
skiccelést részesítjük előnyben, majd 
pedig a számítógépen történő 
befejezést, akkor ebben az esetben az új 
Intuos Pro Paper Edition-t válasszuk.

Wacom Pro Pen 2: A kezünk 
meghosszabbítása
Az új Wacom Pro Pen 2 használata 
olyan természetes érzés, hogy nagyon 
nehéz megmondani, hogy hol ér véget a 
kezünk és hol kezdődik a tollunk. A 
pontos nyomásérzékenységgel, 
gyorsasággal és a dőlésszög-
támogatással, hamarosan az egyik 
kreatív eszközünkké válik. 

Fontosabb funkciók:
-  A vázlatok rögzítése papíron a 

Finetip Pen használatával az 
Intuos Pro Paper Edition-nel, 
majd pedig a számítógéppel 
történő befejezés. Vagy pedig 
dolgozhatunk teljesen 
digitálisan az elejétől a végéig 
a termék standard változatával.

- Az Inkspace segítségével a papír 
skiccelések szinkronizálása és 
exportálása különböző kreatív 
fájlformátumokba - többek között 
raszterizált rétegegek és 
vektoralapú formátumokba. 

-  Wacom Pro Pen 2: egy kivételes 
érzékenységű eszköz, amelynek 
használatához nem szükséges 
elem, vagy újratöltés.

- A Touch Ring, Radiális Menü,  a 
toll oldalán lévő kapcsolók és 
testreszabható Gyorsgombok 
gyors és könnyű hozzáférést 
biztosítanak, míg a többféle 
gesztus nagyítást, pásztázást és 
navigálást tesz lehetővé az 
ujjaink használatával. 

- Az eszközt Mac, vagy Windows 
rendszerű számítógéphez USB 
vagy Bluetooth kapcsolaton 
keresztül csatlakoztathatjuk. 



Válasszuk ki a megfelelő terméket, amelyik a legjobban megfelel az igényeinknek. 

Elérhető  Kiegészítők 
A teljes listáért nézzük meg a Wacom weboldalát 

Pro Pen 2 Elemet nem tartalmazó Pro Pen 2 - 2 db testreszabható kapcsolóval és 8192 nyomásszinttel a tollhegynél illetve a radírnál (elektromágneses rezonancia)

Érintés Pásztázó, nagyító és mozgató gesztusok érhetők el a legtöbb alkalmazásban többek között az Adobe® Photoshopban® és Illustratorban®

Toll Dőlésszög Felismerés / Távolság ±60 szint / 60 fok

Papírmód Funkciók A mellékelt Inkspace alkalmazással***: Exportálás PSD, SVG, PNG, JPG, WILL formátumokba; Szinkronizáció PC-n és Mac-en, Fájlok tárolása a Wacom cloudban (Max: 5GB); Maximum 200 oldal tárolása korlátlan rétegekkel. 

Kapcsolat USB-C; Bluetooth PC vagy Mac esetén; Bluetooth LE mobil eszközökhöz való csatlakozáshoz (papír módban)

Gyorsgombok™ 8 db testreszabható, alkalmazásspecifikus Gyorsgomb, Touch Ring, Express View Kijelző, Radiális Menü, Display Toggle, Dedikált Pásztázás, Görgetés, Nagyítás, Ecsetméret, Precíziós Mód 

Hatékonyságjavítás Gyorsgombok, Home Gomb, Touch Ring, Időmegtakarítási beállítások, Home Gomb Rétegfunkcióval - papírmódban

Ergonómia Jobb vagy balkezes használat; Wacom Pro Pen 2 kényelmes, ergonómikus fogással

Rendszerkövetelmény Hagyományos USB port, Windows® 7 vagy újabb; Mac OS® X 10.10 vagy újabb; Bluetooth Classic vezetéknélküli kapcsolathoz PC vagy Mac esetén; Bluetooth 4.2 LE vezetéknélküli kapcsolathoz mobil 
eszközöknél (papír módban); internet kapcsolat**a vezérlőprogram és a Wacom Inkspace Basic Creative szoftver letöltéséhez (papír módban)

Kiegészítők Wacom Papírcsipesz, Wacom Finetip Toll, Wacom Golyóstoll, Wacom Pro Pen 2 tartóval, Wacom hagyományos hegyek (5 csomag), Wacom töltött hegyek (5 csomag), Wacom Finetip (5 csomag), Wacom Ballpoint (3 
csomag), Wacom Tároló (medium és large méretnél), Wacom Texture Papírok (sima, hagyományos vagy durva), Előző generációs tollak (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip) 

Korlátozott Garancia 2 év Európában

Model Intuos Pro medium Intuos Pro large Intuos Pro Paper Edition medium Intuos Pro Paper Edition large
Modellszám PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Méret* 338 x 219 x 8 mm (13.2 x 8.5 x 0.3 hüvelyk) 430 x 287 x 8 mm (16.8 x 11.2 x 0.3 hüvelyk) 338 x 219 x 8 mm (13.2 x 8.5 x 0.3 hüvelyk) 430 x 287 x 8 mm (16.8 x 11.2 x 0.3 hüvelyk)

Aktív Terület* 224 x 148 mm (8.7  x 5.8 hüvelyk) 311 x 216 mm (12.1 x 8.4 hüvelyk) 224 x 148 mm (8.7  x 5.8 hüvelyk) 311 x 216 mm (12.1 x 8.4 hüvelyk)

Súly* 700 g (1.54 font) 1300 g (2.86 font) 700 g (1.54 font) 1300 g (2.86 font)

Papírméret A5/Fél-levél; maximum 10 lapig A4/Levélméret; maximum 10 lapig A5/Fél-levél; maximum 10 lapig (tartalmazza) A4/Levélméret; maximum 10 lapig (tartalmazza) 

A doboz tartalma Wacom Intuos Pro Creative Pen Táblagép, Wacom Pro Pen 2, Tolltartó (6 db hagyományos 
heggyel és 4 db töltött heggyel), 4 db extra színes tollgyűrű, Texture Sheet mintakártya,  2m-es  
USB kábel, kézikönyv

Wacom Intuos Pro Creative Pen Táblagép, Wacom Pro Pen 2, Tolltartó (6 db hagyományos heggyel 
és 4 db töltött heggyel), 4 db extra színes tollgyűrű, Texture Sheet mintakártya, 2m-es USB kábel, 
kézikönyv, Wacom Finetip Pen, Wacom Paapírcsipesz, 10 db papírlap - A5 vagy A4 (a táblagép 
méretétől függően), Kiegészítő Tároló, 3 db finetip tinta
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Modell Wacom Papírcsipesz ACK42213 Wacom Finetip Toll KP132 Wacom Golyóstoll KP133 Wacom Texture Papír
Funkciók Megtartja a papírt a táblagépen 

papírmódban (Tartalmazza a Paper Edition)
Nyomásérzékeny, 0.4mm toll 8192 szinttel 

illusztrációkészítéshez papírmódban 
(Tartalmazza a Paper Edition)

Nyomásérzékeny, 1.0mm toll 8192 szinttel 
skicceléshez papírmódban

3 különböző felület közül választhatunk:  
Sima, Hagyományos vagy Durva, különböző 

ellenállással Pro Pen 2 tollhegy esetén

Leírás Maximum 10 oldalt tart meg Cserehegyek kaphatók Cserehegyek kaphatók Közepes és nagy méretben kapható
*A feltüntetett specifikációk, például az aktív terület, a táblagép mérete vagy súlya csak hozzávetőleges. **A meghajtóprogram letöltése és telepítése szükséges a termék használatához. ***Az Inkspace használatához Wacom ID szükséges..




