Ficha de Informação de Produto

Especificações
Informações do Produto
Nome do Modelo

Intuos Photo Creative Pen & Touch Tablet

Modelo # | Tamanho | Cor | UPC #

CTH490PK | Pequena | Preta | 753218989284

MSRP

USD $99.95 (CAN $139.95)

Região

Americas

Categoria de Produto

Intuos Tablets

País de Origem

China

Dimensões do Tablet

8.25 x 6.7 x 0.4 in. (209 x 170 x 10 mm)

Dimensões do Box

10.78 x 8.11 x 1.85 in. (274 x 206 x 47 mm)

Peso do Tablet
Software Criativo Incluso para Download
Gratuito

0.8 lbs (363 gr.)
Mac: Macphun Creative Kit e Corel® Aftershot® Pro
Win: PaintShop® Pro e Corel® and AfterShot® Pro

Garantia
A Wacom garante o produto original, com exceção do software e itens como pontas, estará livre de defeitos materiais ou de
manuseio dentro de seu uso normal por um período de 1 ano a partir da data de compra evidenciada por nota fiscal ou registro
na Wacom por correspondência ou online em até 30 dias da compra.

Requisitos do Sistema
Sistema Operacional
Hardware

Conexão

Windows 7, 8 ou 10 / Mac: OS X v10.8.5 ou superior
USB 2.0 Port (caneta), CD-ROM/DVD drive
(software)
USB ou RF wireless (com Kit Wireless vendido
separadamente)

O Que há na Caixa
Um Pen tablet, uma caneta, cabo USB, guia de início rápido, chave de download do software, CD com
driver de instalação, manual online e informações e documentos importantes sobre o produto.

Características
•
•
•
•
•

•
•
•

Crie memoráveis imagens e lindos livros de fotos com a facilidade de uma caneta.
Substitui o mouse e transforma seu computador em uma ilha de edição digital.
Sem bateria, a caneta sensível à pressão permite você desenhar linhas finas e grossas
dependendo da intensidade que posiciona a caneta na mesa.
Use seus dedos para navegar, scroll, dar zoom e explore seu trabalho com os gestos multitouch.
Acompanha um Photo Pack gratuito: Tutoriais online, Album Shutterly Photo gratuito, Horizon
Canvas Print e software de edição de imagens (Para Mac: Macphun Creative Kit e Corel®
Aftershot® Pro software. Para Windows: PaintShop® Pro e Corel® and AfterShot® Pro software)
Quatro ExpressKeys customizáveis que colocam seus atalhos favoritos, como desfazer e
copier/colar, na ponta de seus dedos
Conecte ao Mac ou PC e trabalhe com qualquer software
Tamanho compacto, 8.25-por-6.7 pol, perfeito para mesas limitadas e pode ser configurado
para destros ou canhotos.

Descrição do Produto
Crie fotos incríveis em um instante
A Intuos Photo torna os projetos com fotos divertidos e fáceis. Crie imagens inesquecíveis, lindos
álbuns de fotos e cartões incríveis. A Intuos Photo dá vida à suas imagens em diversas maneiras. Você
ficará surpreso com o que pode criar!
Tudo o que você precisa em uma caixa criativa
Quaisquer sejam suas ambições artísticas, a Intuos Photo pode te ajudar a chegar lá. Encontre tudo o
que você precisa para começar em um pacote só. Cada tablete Wacom vem com um pacote criativo
gratuito que inclui softwares para download, serviços, tutoriais online e muito mais. E o simples setup
permite você criar na hora que conecta a mesa ao computador!
Desenvolvida para a Arte
A caneta sensível à pressão, a mesa responsiva, os gestos intuitivos multi-touch, e as teclas
ExpressKeys™ customizáveis colocam uma caixa de ferramentas digitais na ponta de seus dedos. Não
importa como você compartilha, suas fotos contam uma história. Deixe sua história linda com a Intuos
Photo.

