Novas tecnologias estimulam criatividade e mesclam experiências manuais e digitais
Caneta Bamboo Stylus Fineline da Wacom surge como uma ferramenta facilitadora de
atividades como criação de conteúdos no iPad
São Paulo, 17 de dezembro de 2014 – A inovação tecnológica trouxe uma série de facilidades
para a vida das pessoas e suas atividades diárias. No campo da escrita, que durante muitos
anos foi offline, hoje, os usuários podem reinventar o modo sobre como criam conteúdos,
tornando-os digitais e mais fáceis de compartilhar. Esta é a proposta da caneta Bamboo Stylus
Fineline, da Wacom, fabricante de mesas digitalizadoras e displays interativos com caneta e
soluções de interface digital.
Conhecida por ser uma empresa que estimula o pensamento criativo e a praticidade, a Wacom
lançou em setembro esta caneta com o intuito de proporcionar uma experiência de escrita
natural e fácil no iPad. Com isso, criando a mesma sensação de estar escrevendo com uma
caneta esferográfica em um tradicional bloco de papel.
"Mesmo durante a era digital, as pessoas usam suas mãos para expressar seus pensamentos e
ideias. O ato de escrever e rascunhar ainda são realizados para liberar a mente e incentivar a
criatividade. Isso explica o porquê continuamos desenvolvendo hardware, software e
infraestruturas que ajudam as pessoas a fazer o que querem, mas fazendo parte de um estilo
de vida digital", aponta Mike Gay, chefe do Negócio de Consumidores da Wacom.
Por apresentar mais de mil níveis de pressão e uma ponta sólida, que cria uma sensação natural
de uso, a Bamboo Stylus Fineline reage facilmente à força aplicada à tela do Ipad pelo usuário,
criando traços mais leves ou mais fortes, além de oferecer agilidade na atividade digital
realizada. Em paralelo, o recurso de rejeição da palma da mão possibilita que a mão do usuário
possa ser apoiada na tela, sem causar interferência na utilização da caneta.
Com o Bluetooth 4.0, a experiência do usuário é aprimorada e conecta o equipamento aos
tablets da Apple e serviços de nuvem da Wacom, como o DropZone e o ControlRoom, tornando
as iniciativas compartilháveis em alguns segundos. Somado a este conjunto, a autonomia da
bateria do produto é de aproximadamente 26 horas e pode ser carregada via USB.
Compatibilidade de uso e disponibilidade e preço
A Bamboo Stylus Fineline é suportada por vários aplicativos de anotações, como o aplicativo
Bamboo Paper, da Wacom; o Noteshelf; Notes Plus; INKredible; GoodReader e MySkript. Ao
conectar o equipamento ao Bamboo Paper, por exemplo, o usuário terá acesso ao "Pacote
Fineline" com um lápis adicional e blocos de anotações do tipo Writer ou Maker, que se
adaptam a atividades como anotações, criação de ideias e rascunhos.
Para aqueles que precisam e desejam uma experiência de criação digital mais natural e
intuitiva, além de colaborativa e rápida, a Bamboo Stylues Fineline é a ferramenta que oferece

precisão em cada detalhe, otimizando e estimulando os processos criativos para ações diárias
no Ipad mini, iPad 3 e iPad Air.
A caneta Bamboo Stylus Fineline da Wacom está disponível no Brasil, desde outubro deste ano,
com preço sugerido de R$ 279,00. Os usuários podem encontrar o produto na Submarino, Lojas
Americanas, Shoptime e Wacomstore. A Fineline é um dos produtos participantes da Promoção
Amplie suas ideias, que vai até fevereiro de 2015. Na compra desse produto o usuário ganha
um pacote de presentes. Saiba mais em: http://boostyourideas.wacom.com/latam-pt/

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

