Amplie suas ideias com presentes criativos neste Natal
Produtos da Wacom são opções diferentes para agradar familiares e amigos
São Paulo, 5 de dezembro de 2014 – Um dos grandes prazeres do Natal é poder presentear as pessoas
queridas com algo interessante e inovador, que desperte o brilho nos olhos delas nesta época. Por isso, a
Wacom sugere presentes para expandir a criatividade de amadores ou profissionais nas áreas de design
e artes, permitindo que eles mostrem seus talentos de maneira prática e divertida, a partir da tecnologia
como pano de fundo. Confira abaixo a seleção especial de produtos.
Caneta Intuos Creative Stylus 2
A caneta Intuos Creative Stylus 2 da Wacom é uma opção
para incentivar a criatividade móvel. Com esta caneta, os
usuários podem desenhar, pintar e rascunhar no iPad. A
Intuos Creative Stylus 2 apresenta ponta fina e sólida para
maior definição e detalhamento e se assemelha a
sensação de caneta e papel. A solução oferece opção de
carregamento via USB, formato anatômico que
proporciona maior conforto e um botão lateral que facilita
o uso. O produto foi projetado para iPads 3, 4, Air e Mini.
 Preço sugerido: R$444,00
 Onde encontrar: http://bit.ly/1tNSjsg
Intuos Mangá
A mesa digitalizadora Intuos Mangá da Wacom foi
projetada para os amantes da arte do desenho em
quadrinhos japonês. O produto reúne a liberdade do
manuseio de uma caneta com a conveniência digital,
favorecendo a diversão na criação de histórias em
quadrinhos.
 Preço sugerido: R$499,00
 Onde encontrar: http://bit.ly/1tNSjsg

Intuos Pro Pequena
A Intuos Pro Pequena é uma mesa digitalizadora que
combina os mais sofisticados recursos da caneta da Wacom
com suporte multitoque intuitivo, em tamanho prático,
para que possa ser levada a qualquer lugar. Sua caneta,
com diversos níveis de sensibilidade, permite ao usuário
controlar a largura e a opacidade da linha com base na
pressão do toque da caneta sobre a superfície da mesa
digitalizadora. Estes fatores oferecem precisão e controle

para os profissionais de arte, design, fotografia e ilustração terem mais facilidade para transpor sua
criatividade.
 Preço sugerido: R$999,00
 Onde encontrar: http://bit.ly/1tNSjsg
Cintiq Companion
A Cintiq Companion da Wacom traz um processador
interno combinado com um display interativo
multifuncional e a poderosa caneta Pro Pen, com 2.048
níveis de sensibilidade a pressão, reconhecimento de
inclinação e design ergonômico. A Cintiq Companion é a
melhor opção de tablet para artistas e entusiastas, pois
oferece de 5 a 7 horas de autonomia de bateria e foi
desenvolvida para lidar com as tarefas mais exigentes,
permitindo resultados profissionais em qualquer lugar.
 Preço sugerido: R$9.110,00
 Onde encontrar: http://bit.ly/1tNSjsg

Clique aqui para conferir mais sugestões da Wacom para o Natal.
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

