
* Sprzedawane oddzielnie, dostępne tylko do rozmiarów średniego i dużego.
** Oferowane tylko z modelami Paper Edition M i L.Live. Dare. Create.

Nowy standard w kategorii 
profesjonalnych tabletów 
piórkowych dla twórców

Wacom Intuos Pro: nowy poziom twórczej kontroli. Czułe pióro 
Wacom Pro Pen 2 i cienka obudowa tabletu umożliwiają 
tworzenie z nieporównywalną dokładnością detali i bez 
żadnych ograniczeń. Wacom Intuos Pro pozwala tworzyć 
ilustracje, edytować zdjęcia i filmy oraz wykonywać cyfrowe 
projekty, oferując bardziej naturalną kontrolę nad tworzoną 
grafiką.

Prezentowane produkty: Wacom Intuos Pro (Large, Medium i Small)
Prezentowany artysta: Mouni Feddag

Cienka i elegancka obudowa
Każdy tablet Wacom Intuos Pro 
oferuje praktyczny obszar do 
rysowania. Dzięki zastosowaniu 
najlepszych materiałów, jak 
anodyzowane aluminium i żywica 
wzmocniona włóknem szklanym 
udało się stworzyć solidny i 
wytrzymały tablet piórkowy o 
grubości zaledwie 8 mm.

Spersonalizowane cyfrowe 
stanowisko pracy 
Dzięki programowalnym 
przyciskom ExpressKey™, 
pierścieniowi Touch Ring, okrągłym 
menu i bocznym przyciskom na 
piórze użytkownik ma dostęp do 
prostych skrótów. Multidotykowa 
powierzchnia pozwala przybliżać, 
przesuwać i nawigować po ekranie. 
Dzięki trzem rozmiarom i trzem 
różnym foliom* (od gładkiej po 
szorstką) można spersonalizować 
przestrzeń roboczą, dostosowując 
ją do swoich potrzeb.

Workflow: od papieru po projekt 
cyfrowy
Niektórzy graficy i projektanci 
pracują tylko na urządzeniach 
elektronicznych, inni wolą zaczynać 
na papierze. Wacom Intuos Pro 
z akcesoriami Paper radzi sobie 
doskonale w obu przypadkach. 
Osoby pracujące wyłącznie w 
formacie cyfrowym powinny 
wybrać standardowy Wacom 
Intuos Pro. Ci, którzy szkicują na 
papierze, a wykańczają prace 
komputerowo, powinni wybrać 
Wacom Intuos Pro Paper Edition.

Najważniejsze cechy:
-  Wyjątkowe właściwości pióra: 

Pióro Wacom Pro Pen 2 ma 8192 
stopnie czułości na nacisk, 
reaguje na zmiany nachylenia i 
kreśli praktycznie bez żadnych 
opóźnień.

-  Multidotykowe sterowanie, 
programowalne przyciski 
ExpressKey™, menu okrągłe i 
boczne przyciski na piórze 
pozwalają przyspieszyć workflow.

-  Dostępne są trzy rozmiary:  
mały (S), średni (M) i duży (L), 
pasujące do każdej kreatywnej 
przestrzeni roboczej. 

-  Niezwykle cienki tablet jest 
mniejszy, ma bardziej 
kompaktowy kształt i został 
wykonany z najlepszych 
materiałów.

-  Przytogowuj szkice na papierze** 
lub pracuj cyfrowo od początku 
do końca. Funkcje Inkspace 
pozwalają na synchronizację  
i eksport papierowych szkiców  
w popularnych formatach plików, 
w tym formatach rastrowych i 
wektorowych.

-  Akcesoria (sprzedawane 
oddzielnie): pióro Pro Pen slim, 
pióro Pro Pen 3D, powierzchnie 
robocze o różnej fakturze* (od 
gładkiej do szorstkiej), futerały 
ochronne*, końcówki pióra.

-  Możliwość połączenia tabletu z 
komputerem Mac lub Windows 
PC za pomocą kabla USB lub 
przez wbudowany Bluetooth.
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Model Intuos Pro small Intuos Pro medium Intuos Pro large Intuos Pro Paper Edition medium Intuos Pro Paper Edition large

Oznaczenie modelu PTH-460 PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Rozmiar* 269 x 170 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm

Aktywny obszar roboczy* 160 x 100 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm

Masa* 450 g 700 g 1300 g 700 g 1300 g

Rozmiar papieru n/d A5; do 10 arkuszy A4; do 10 arkuszy A5; do 10 arkuszy (w zestawie) A4; do 10 arkuszy (w zestawie)

Zawartość zestawu Tablet piórkowy Wacom Intuos Pro, pióro Wacom Pro Pen 2, podstawka pod pióro (z 6 wkładami standardowymi i 4 szorstkimi),  
4 dodatkowe zestawy kolorowych obrączek**, teksturowany arkusz próbny**, kabel USB o dł. 2 m, podręcznik szybkiej instalacji

Tablet piórkowy Wacom Intuos Pro, pióro Wacom Pro Pen 2, podstawka pod pióro (z 6 
wkładami standardowymi i 4 szorstkimi), 4 dodatkowe zestawy kolorowych obrączek, 
teksturowany arkusz próbny, kabel USB o dł. 2 m, podręcznik szybkiej instalacji, pióro 
Wacom Finetip Pen, uchwyt do papieru Wacom, 10 arkuszy papieru – A5 lub A4 (w 
zależności od wielkości tabletu), futerał ochronny na akcesoria, 3 wkłady do pióra finetip

Pióro Wacom Pro Pen 2 Niewymagające baterii pióro Pro Pen 2 z 2 konfigurowalnymi przełącznikami bocznymi i 8.192 poziomami nacisku końcówki pióra i gumki (opatentowana metoda rezonansu elektromagnetycznego)

Funkcje wielodotykowe Gesty przesuwania, przybliżania i obracania dostępne w większości aplikacji, w tym Adobe® Photoshop® i Illustrator®.

Rozpoznawanie / zakres 
nachylenia pióra

±60 poziomów / 60 stopni

Funkcje trybu papieru*** W załączonej aplikacji Inkspace****: Eksport do formatów PSD, SVG, PNG, JPG, WILL; synchronizacja z komputerem PC lub Mac, przechowywanie nawet 5 GB plików w chmurze Wacom; pamięć tabletu mieści aż do 200 
stron o nieograniczonej liczbie warstw

Połączenia USB-C; Bluetooth Classic do parowania z komputerem PC lub Mac; Bluetooth LE do parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze dla modeli M i L)

Przyciski ExpressKey™ 8 konfigurowalnych (6 dla małego rozmiaru), specyficznych dla aplikacji przycisków ExpressKey™, pierścień Touch Ring, funkcja widoku Express View, menu okrągłe, Display Toggle (przełączanie wyświetlacza), rozmiar 
pędzla, tryb precyzji

Funkcje zwiększające wydajność Przyciski ExpressKey™, przycisk Home Button, pierścień Touch Ring, ustawienia oszczędzające czas, przycisk Home Button z funkcją Warstwa w trybie pracy na papierze**

Ergonomia Dla prawo- i leworęcznych; Pióro Wacom Pro Pen 2 z wygodnym, ergonomicznym uchwytem

Wymagania systemowe Standardowy port USB, system Windows® 7 lub nowszy; Mac OS® X 10.10 (10.12 dla małego rozmiaru) lub nowszy; Bluetooth Classic do bezprzewodowego parowania z komputerem PC lub Mac; Bluetooth 4.2 LE do bezprzewo- 
dowego parowania z urządzeniami mobilnymi (w trybie pracy na papierze dla modeli M oraz L); dostęp do Internetu***** w celu pobrania sterownika i programu kreatywnego Wacom Inkspace Basic (do trybu pracy na papierze)

Dostępne akcesoria****** Uchwyt do papieru Wacom, pióro żelowe Wacom Finetip Pen, pióro piszące Wacom Ballpoint Pen, pióro Wacom Pro Pen 2 z etui, pióro cienkie Wacom Pro Pen slim, pióro Wacom Pro Pen 3D, wkłady standardowe Wacom 
(5 sztuk), wkłady szorstkie Wacom (5 sztuk), wkłady do pióra Wacom Finetip (5 sztuk), wkłady do pióra Wacom Ballpoint (3 sztuki), futerał ochronny Wacom (na rozmiar średni i duży), folie Wacom** (dostępne w wersji 
gładkiej, standardowej lub szorstkiej), pióra starszej generacji

Ograniczona gwarancja 2 lata w USA, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce; 1 rok w Chinach, krajach Azji i Pacyfiku i Japonii

©2019 Wacom Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Intuos i odpowiadające im loga są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wacom Co., Ltd. Windows to zastrzeżony znak towarowy lub znak towarowy spółki Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych państwach. Mac OS to znak towarowy spółki Apple Inc. Logo Bluetooth to zastrzeżony znak towarowy spółki Bluetooth SIG, Inc. Wszystkie pozostałe nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi ich odpowiednich podmiotów. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów.

Model Wacom Paper Clip ACK42213 Wacom Finetip Pen KP132 Wacom Ballpoint Pen KP133 Wacom Pro Pen slim KP301E00DZ Wacom Pro Pen 3D KP505 Teksturowane arkusze Wacom

Cechy Przytrzymuje arkusz na tablecie  
w trybie pracy na papierze  

(w zestawie z wersjami Paper)

Czułe na nacisk pióro żelowe z końcówką 
0,4 mm i 8192 poziomami regulacji 

umożliwiającymi zachowanie dokładności 
szczegółów podczas pracy na papierze  

(w zestawie z wersjami Paper)

Czułe na nacisk pióro atramentowe z 
końcówką 1,0 mm i 8192 poziomami 

regulacji do szkicowania w trybie 
pracy na papierze

Jeszcze cieńsze pióro Wacom Pro Pen 
zapewnia precyzyjną pracę: ma 8192 

stopnie czułości na nacisk, reaguje na 
zmiany nachylenia i kreśli praktycznie bez 

żadnych opóźnień

Trzy konfigurowalne przyciski 
pióra do zastosowań 3D i 2D, 8192 

poziomy nacisku, reakcja na zmiany 
nachylenia i kreślenie bez opóźnień

Dostępne 3 różne powierzchnie:  
zwykła, gładka lub szorstka, 

zapewniające różny stopień oporu dla 
końcówki pióra Pro Pen 2

Do mocowania maks. 10 arkuszy Dostępne wymienne wkłady Dostępne wymienne wkłady Dostępne wymienne wkłady Dostępne wymienne wkłady Dostępne w rozmiarze średnim i dużym

*Wymienione w specyfikacji dane opisujące aktywny obszar roboczy, wielkość i wagę tabletu podane są w przybliżeniu. **Tylko dla Wacom Intuos Pro M i L. ***Oferta tylko dla modeli Wacom Intuos Pro Paper Edition M oraz L. ****Inkspace wymaga rejestracji i identyfikatora Wacom ID.  
*****Pobranie i instalacja sterownika są niezbędne do prawidłowego działania urządzenia. ******Uchwyt do papieru, pióro Finetip Pen, pióro Ballpoint Pen, wkłady Finetip oraz wkłady Ballpoint są sprzedawane osobno tylko dla modeli Wacom Intuos Pro Paper Edition M oraz L.

Wybierz dla siebie tablet Wacom Intuos Pro

Dostępne akcesoria******
Kompletna lista dostępnych akcesoriów znajduje się na witrynie Wacom


