
Wacom Cintiq Pro 13 & 16
Konstnärer: Craig & Karl och Superfiction

Live. Dare. Create.  

Skapa direkt på skärmen 
– pennan har aldrig känts 
mer naturlig!

Med den nya Wacom Cintiq Pro kan du rita direkt 
på skärmen, med bättre känsla än någonsin. 
Framtagen för professionella kreatörer och 
formgivare, kombinerar den vår nya känsliga 
Wacom Pro Pen 2 med en hög upplösning, för att 
ge dig den mest avancerade, användarvänliga 
och inspirerande ritplattan någonsin. Du kommer 
närmare dina kreationer än någonsin tidigare.

Du kommer knappt att tro dina 
ögon … eller fingrar
Med en upplösning på upp till 4K 
och en färgprecision på upp till 
94% Adobe® RGB, har du äntligen 
en skärm som låter dig djupdyka 
ner i detaljerna. Skärmens etsade 
glasyta ger dig en naturlig känsla 
av penna mot papper och ger 
dessutom det där perfekta 
motståndet. Nästan så att du 
glömmer bort att det är en skärm 
du ritar på. 

Nya Wacom Pro Pen 2:  
naturlig och exakt
Vår nya Wacom Pro Pen 
2 kommer att bli ditt nya 
favoritverktyg. Pennan är mer 
precis och svarar dina rörelser 
bättre än någon av sina 
föregångare och ger dig en helt  
ny nivå av kontroll för att skapa 
det extraordinära.

A size to suit your style
Välj mellan 13" eller 16" och hitta 
en storlek som passar din stil 
och smak. Om du föredrar en 
kompakt canvas och ritar och 
skissar mycket, passar den lätta, 
mer portabla Wacom Cintiq Pro 
13 bäst. Wacom Cintiq Pro 16 
har istället en större skärm med 
upplösning på 4K som är perfekt 
om du jobbar mer med målningar 
eller retuschering.

Funktioner:
-  En intuitiv, precis upplevelse 

med pen-on-screen – en helt 
ny verklighet för kreativa proffs.

-  Välj mellan 13” (1920 x 1080 px, 
87% Adobe® RGB) och 16” (3840 
x 2160 px, 94 % Adobe® RGB)

-  Rita praktiskt taget utan 
fördröjning, med naturligt stöd 
för lutning och inget behov av 
batterier eller laddning.

-  Verklighetstrogen färg och upp 
till 4K upplösning som innebär 
att det faktiska resultatet är 
det du ser på skärmen.

-  Wacom ExpressKey™ 
Remote* lägger värdefulla, 
tidsbesparande genvägar i  
dina händer. 

-  Integrerat ställ för användning  
i en bekväm lutning.

-  Wacom Stand* gör att du 
kan variera med tre bekväma 
arbetsställningar och sedan vika 
den platt för transport.

 *Säljs separat
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Rätt Wacom Cintiq Pro för dig

www.wacom.com

Modell Wacom Cintiq Pro 13 Wacom Cintiq Pro 16*
Modellnummer DTH-1320 DTH-1620 

Skärmstorlek / upplösning 33,8 cm (13,3") / Full HD (1920 x 1080) 39,6 cm (13,3") / Ultra HD (3840 x 2160)

Aktiv yta 294 x 166 mm 345 x 194 mm 

Mått 360 x 235 x 13,9 mm 410 x 265 x 17,5 mm 

Vikt 1,1 kg utan stället som kan väljas till 1,5 kg utan den externa stället som tillval.

Färgåtergivning 16,7 miljoner (8 bit), 87 % Adobe® RGB 16,7 miljoner (8 bit), 94 % Adobe® RGB

Betraktningsvinkel 160° (80°/80°) H, (80°/80°) V 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V

Kontrast / Responstid 800:1 / 30 ms 1000:1 / 25 ms

Energiförbrukning Maximal energiförbrukning: 20 W, 3 W eller mindre i viloläge.  
0,5 W eller mindre i viloläge (USB frånkopplad) eller OFF-läge

Maximal energiförbrukning: 30 W, 3 W eller mindre i viloläge. 
0,5 W eller mindre i viloläge (USB frånkopplad) eller OFF-läge.
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Gäller för båda modeller

Bildformat / Ljusstyrka 16:9 / 250 cd/m2

Förinställd enligt industristandard Adobe® RGB, 6500° K vitpunkt 

Anslutningar 3 USB-C portar, ett SDXC-kortläsarfack och ett uttag för hörlurar

Bildskärmsingång USB-C (för optimal prestanda) eller Mini DisplayPort

Multi-Touch Panorera, zooma och rotera i de flesta applikationer inklusive Adobe® Photoshop® och Illustrator®

Penna Batterilös Wacom Pro Pen 2 med två inställningsbara sidoknappar och 8192 tryckkänslighets-nivåer i såväl pennspets som sudd (patenterad elektromagnetisk resonans-metod)

Pennlutning ±60 nivåer / 60 grader

ExpressKey™ Remote (valfritt) 17 ExpressKeys™ som kan skräddarsys för funktioner i dina applikationer: Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, Precision Mode, Display Toggle, Radial Menu, och  
förinställda knappar för panorering, scrollning, zoom och penselstorlek. 

Ställ Inbyggda utfällbara ben för 20° vinkel samt Wacom Stand* (avtagbart ställ med 3 vinklar).

Säkerhet Kensington® MiniSaver™ Mobile Lock Slot (låset säljs separat)

Effektiviseringsfunktioner Tidsbesparande inställningar på skärmen; ExpressKeys™,  Touch Ring på valbar ExpressKey™ Remote

Ergonomi Fungerar lika bra för såväl vänster- som högerhänta, inbyggt ställ (5° utan ben 20° med ben), Wacom Stand* med 3 vinklar som tillval, Wacom Pro Pen 2 med ett bekvämt ergonomiskt grepp.

Kompatibilitet / Systemkrav Windows® 7 SP1 eller senare / Mac: OS® X 10.10 eller senare, Intel® processor, USB-C port för optimal prestanda (eller Mini DisplayPort och standard USB port), 
internetuppkoppling.

Ingår i paketet Wacom Cintiq Pro, Wacom Pro Pen 2 med colour rings, pennställ med 10 extra pennspetsar (6 standard, 4 filtspetsar) och verktyg för byte av spetsar, penhållare, AC 
adaptor, strömsladd, Wacom® Link adaptor med USB-C, Mini DisplayPort och USB-sladd/kontakt, quick start-guide, rengöringsduk.

Tillgängliga accessoarer ExpressKey™ Remote, Wacom Stand*, Wacom Soft Case*, Wacom Color Manager, Wireless Bluetooth® Keyboard, Wacom Pro Pen 2, utbytbara pennspetsar, pennor av 
en äldre generation (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip).

Garanti 3 år i Europa

*Tillgängligt i början på 2017. Specifikationer kan komma att förändras. Specifikationer gällande skärmstorlek, aktiv yta och vikt är ungefärliga.
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