Ficha Técnica de Produto

Especificações
Informações Básicas
Nome do Fornecedor

Wacom Technology Corporation

Número do Modelo

DTH1320K0

Nome do Modelo

Wacom Cintiq Pro 13

Código UPC

753218987723

Cor

Cinza Escuro

Garantia

2 anos

Categoria de Produto

Cintiq Interactive Pen Displays

Região

Américas (US, Canada, Colômbia, México, Peru)

País de Origem

China
Informações de Logística

Dimensões do Display

14.17 x 9.25 x 0.55 in (360 x 235 x 13.9 mm)

Peso do Display

2.43 lbs (1.1 kg) sem suporte
3 lbs (1.4 kg) com suporte opcional

Dimensões da Caixa do Produto (a x l x p)

19.2 x 10.4 x 2.3 in (490 x 263 x 57.5mm)

Peso da Caixa do Produto

5.3 lbs. (2.4kg)

Unidades por Caixa Master

3 unidades

Tamanho da Caixa Master (a x l x p)

20.16 x 7.87 x 11.81 in (512 x 200 x 300 mm)

Peso da Caixa Master

17.42 lb (7.9 kg)

Layers do Pallet

4 (ar), 6 (oceano)

Altura (com Pallet)

52.72 in (1,339 mm) (ar), 76.34 in (1,939 mm) (oceano)

Unidades por Pallet

120 (ar), 180 (oceano)

Tamanho do Pallet

48 x 40 x 5 in (1,219 x 1,016 x 129 mm)
Informações Gerais do Produto

Multi-touch

Sim

Tecnologia

IPS FHD painel de alto brilho

Tamanho da Tela

13.3 in (33.782 cm)

Área Ativa

11.57 x 6.53 in. (294 x 166 mm)

Relação de Aspecto

16:9

Número de Pixels

(Full HD) 1920 x 1080

Especificações da Caneta
Nome da Caneta
Número da Caneta
Níveis de Pressão
Tipo da Caneta
Reconhecimento de Tilt / Gama
Tecnologia da Caneta

Wacom Pro Pen 2
KP-504E
8192 níveis (caneta e borracha)
Sensível à pressão, sem fio e livre de bateria
+/- 60 graus / 40 graus
Tecnologia de ressonância eletromagnética

Case da Caneta Incluso

Sim

Suporte de Caneta Incluso

Sim com 6 pontas padrão e 4 macias
Requisitos de Sistema

Sistema Operacional

Windows® 7 ou superior; Mac OS X 10.10 ou superior

Requisitos de Hardware

USB-C para melhor performance (ou Mini DisplayPort
(gráficos) & USB tipo A
O Que Vem na Caixa?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wacom Cintiq Pro 13
Wacom Pro Pen 2 com anel de 4-cores para caneta, suporte de caneta com 10 pontas substitutas (6
padrão e 4 macias) e ferramenta de remoção de ponta
Suporte de Caneta
Adaptador AC
Cabo de Força
Wacom Link (com USB-A, Mini-DisplayPort, porta USB-C), cabo (USB-C para USB-C, Mini-DisplayPort
para Mini-DisplayPort, USB-A para USB-A)
Guia de início rápido
Folha de Dados
Tecido de Limpeza

Características
Qualidade Profissional em Design Compacto
Para artistas profissionais e designers que querem uma experiência criativa de caneta-na-tela de
excelência em seu Mac ou PC, a Wacom Cintiq Pro oferece a mais potente gama de competência da
Wacom, em um novo display de alta performance.
•
•
•
•
•
•

A mais natural e avançada performance de caneta Wacom, com 4x mais precisão e sensibilidade
à pressão* e virtualmente sem defesagem de traço.
Notável clareza com displays de alta resolução e qualidade de cor superio (87% Adobe RGB)
Gestos Multi-touch, ExpressKeys™ customizáveis (disponíveis com o opcional ExpressKey™
Remote), Menus Radiais e atalhos de única tecla para acelerar seu fluxo de trabalho
A autêntica sensação e controle artístico da Pro Pen 2 na tela de vidro jateado
Suporte integrado para trabalhar em ângulo inclinado
Customize seu fluxo de trabalho com acessórios inovadores (vendidos separadamente) como as
ExpressKey™ Remote, ou o suporte Wacom ajustável para três posições.

*Comparada com a Wacom Pro Pen

Descrição de Produto de Varejo
Crie diretamente na tela com a mais natural das experiências
Para artistas profissionais e designers que querem uma experiência criativa de caneta-na-tela de
excelência em seu Mac ou PC, a Wacom Cintiq Pro oferece a mais potente gama de competência da
Wacom, em um novo display de alta performance. Com a Wacom Pro Pen 2 com 4x mais precisão e
sensibilidade à pressão*, display de alta resolução e performance de cor que artistas demandam, além
de controle multi-touch.
Tanto a Wacom Cintiq Pro 13 (display de 13.3”) quanto a Wacom Cintiq Pro 16 (display de 15.6”)
possuem um lindo novo design com tela de vidro jateado e suporte integrado para trabalho em ângulo
inclinado. A Wacom Cintiq Pro funciona com seus softwares criativos 2D e 3D favoritos, proporcionando
sensação autêntica, precisão e controle para criar qualquer coisa que você imagine.
*Comparada com Wacom Pro Pen

Seu parceiro na inovação criativa
Com anos de experiência no desenvolvimento e inovação criativa de pen displays para profissionais de
arte e design, a Wacom desenvolveu a Wacom Cintiq Pro para inspirar e apoiar artistar ao longo de sua
jornada rumo a seus melhores trabalhos.
A nova Wacom Pro Pen 2 oferece a mais precisa e avançada performance de caneta, com 4x mais
precisão e sensibilidade à pressão*, notável reconhecimento de tilt e virtualmente nenhuma defasagem
de traço. Os novos displays permitem você ver seus trabalhos em perfeitos detalhes, com resolução de
até 4K e performance de cor excepcionalmente alta, com 94% do RGB Adobe.
Gestos multi-touch intuitivos com menu radial programável e botões laterais na caneta para acelerar seu
fluxo de trabalho.
Cintiq Pro também integra seu fluxo de trabalho com outros produtos, softwares e serviços Wacom.
Baixe o app Inkspace™ para aproveitar valiosos serviços como o Wacom Echo para proteger seus
trabalhos com back-ups automáticos diretamente na Wacom Cloud.

A Cintiq Pro que é Certa Para Você
Ambos tamanhos da Cintiq Pro são desenvolvidos especificamente para as necessidades dos usuários
criativos. Escolha a Cintiq Pro 16 grande para um maior espaço de trabalho e maior resolução e
performance de cor, ou o modelo mais compacto Cintiq Pro 13 que mescla performance com
portabilidade – de computador a computador ou lugar a lugar.
Experiencie a satisfação de criar com a nova Wacom Cintiq Pro!

