1/2

Press Release – 3 de março de 2015

A Wacom® apresenta a compacta e sofisticada Cintiq® 13HD touch
A nova Cintiq 13HD touch une a tecnologia multitouch com o reconhecido desempenho
da caneta digital Wacom, para proporcionar uma experiência criativa, digital,
envolvente e libertadora.
Tokio, Japão – Março 3, 2015 – A Wacom
anunciou hoje a Cintiq 13HD touch para os
profissionais exigentes e criativos, produtores de
conteúdos digitais. A Cintiq 13HD touch é a
incorporação mais recente de displays interativos
com a caneta. Ela foi criada para oferecer aos
designers, artistas e editores de imagem uma
experiência natural, com os recursos pen and
touch, proporcionando um fluxo de trabalho
digital que emula o desenho ou pintura sobre papel ou tela.

Cintiq 13DH

O design compacto, fino e sofisticado da Cintiq 13 HD touch, permite conectá-la
facilmente aos computadores Mac e PC. Para obter um máximo de conforto, seja sobre
a mesa ou sobre as pernas, ela traz um suporte ajustável que veio optimizado para ser
usado em quatro posições: plano, 22°, 30° e 50°.
Tela com qualidade HD
Perfeita para artistas profissionais, designers gráficos e fotógrafos, a tela brilhante e
touch da Cintiq 13 HD touch mostra 16,7 milhões de cores, garantindo qualidade e
cores nítidas. Além disso, o formato HD amplo oferece ângulos de visão de até 180º e
uma resolução de 1920x1080, que são, especialmente, benéficas para aqueles que
trabalham com gráficos e imagens complexas.
De classe touch
Além de oferecer 2048 níveis de sensibilidade à pressão e reconhecimento de
inclinação, a caneta digital impulsiona a experiência criativa global da Cintiq 13HD
touch. Sua integração multitouch permite que o usuário navegue pelo escritório ou gire
e faça zoom em uma imagem ou ilustração de um jeito libertador e intuitivo.
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Combinando a caneta e o tato, os usuários descobrem um fluxo de trabalho integrado,
natural que agiliza a produção.
Para melhorar ainda mais o fluxo de trabalho e a produtividade, a Cintiq 13HD touch
incorpora comandos de acessibilidade diretos usados com frequência, que estão
disponíveis para o usuário por meio de quatro teclas específicas nos aplicativos
ExpressKeys e Rocker Ring. Usando os métodos abreviados, os usuários poupam tempo
valioso minimizando a dependência do teclado.
Com as Cintiq 13HD, Cintiq 22HD, Cintiq 22HD touch, Cintiq 27QHD, Cintiq 27QHD touch
e Cintiq Companion 2, atualmente em serviço, a Cintiq 13HD touch da Wacom é uma
valiosa adição ao portfólio de displays interaitivos, que é cada vez mais compatível com
uma variedade de requisitos de fluxo de trabalho e orçamentos.
Preço e disponibilidade
A Cintiq 13HD touch terá o preço de R$6.999,00 e estará disponível na Wacomstore e
demais varejistas a partir da segunda quinzena de abril de 2015.
*Valor sujeito à alteração de acordo com a oscilação do câmbio
Sobre a Wacom
Fundada no Japão em 1983, a Wacom é uma companhia global com escritórios em todo o mundo que
suportam a distribuição e vendas em mais de 150 países. Por mais de 30 anos, a Wacom tem trabalhado
com as mais criativas pessoas e organizações para inspirar e equipar estes públicos e fazer do mundo, um
lugar mais criativo. Os produtos da Wacom têm sido usados por consumidores leais para criar alguns dos
conteúdos mais emocionantes relacionados à arte digital, filmes, efeitos especiais, moda e designers de
produtos. Além disso, os produtos desempenham também um papel significativo em tornar a tecnologia
acessível de uma forma natural e intuitiva por meio de mesas digitalizadoras, tablets, canetas digitais,
displays interativos, soluções de interface digital e eDocument. Assim, oferecem a possibilidade dos
usuários de todo o mundo expressarem sua criatividade digitalmente, sejam eles artistas, executivos ou
toda e qualquer pessoa que aprecie a criatividade.
A empresa também oferece seus produtos como soluções OEM através do Wacom Feel IT Technologies,
integrada a PCs, tablets e smartphones dos principais fabricantes mundiais.
Para mais informações sobre os produtos da Wacom, visite: http://www.wacom.com
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