ed.

de
-

ve
en

Directe creativiteit.
Cintiq 12WX.

Cintiq12_Bro_All_3012_RZ.indd 3

30.12.2008 11:47:18 Uhr

Ontdek het natuurlijke gevoel van
rechtstreeks op het scherm te werken.
Ooit gedacht aan de oneindige vrijheid
die een Interactive Pen Display u zou
bieden, waarmee u rechtstreeks op het
scherm kunt werken? Die de natuurlijke
hand-oogcoördinatie combineert met
het natuurlijke gevoel van pen op papier –
inclusief de voordelen van een volledig
digitale workflow? Deze visie is nu werkelijkheid geworden: met een nieuwe generatie draagbare pendisplays. Ontdek de
fascinatie van “directe creativiteit”.
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De Cintiq 12WX - uw digitaal schetsboek.
Over de hele wereld gebruiken creatieven
schetsboeken om hun eerste ideeën vorm
te geven. Daarom is de Cintiq 12WX ontwikkeld alsof het een schetsboek is. Met
een glad en plat oppervlak. En heel licht,
zodat u het op uw schoot kunt gebruiken
en kunt rondreiken. Net als u met papier
zou doen – digitaal papier.
Design schets: Michal Jelinek

Digitaal beeldbewerken, gemakkelijker
dan ooit.
De Cintiq 12WX laat niets te wensen
over. Kies uw favoriete werkhoek. Kies
uw favoriete ExpressKeys voor snelkoppelingen en menu‘s. Kies uit de 1.024
niveaus voor drukgevoeligheid. Kies
uw favoriete penpunt. En kies dan
alleen nog uw beste idee.

Digitale afbeelding: Guido Möller

Een mooie reden om grafisch ontwerper
te worden.
Plaats uw Cintiq 12WX op uw bureau of
op uw schoot, sluit hem aan en ... aan
de slag! Met de gepatenteerde pentechnologie van Wacom en een LCD-monitor
met hoge resolutie kunt u uw gedachten
meteen vorm geven. Dit functioneert ook
perfect in een multi-monitoropstelling.
Zo gaat geen enkel idee verloren.
Gegarandeerd.

Logo: Kurt Rönspeck
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3D-illustraties en coverillustratie: Michal Jelinek

Perfect industrieel ontwerp voor perfecte industrieel
ontwerpers.
Laat uw creativiteit de vrije loop: met de slanke, lichte
en duurzame Cintiq 12WX kunt u overal werken waar u
inspiratie krijgt. Hij past in gewone laptoptassen. Kies
dus uw favoriete werkomgeving – u hebt alleen maar
een Mac of pc en een stopcontact nodig. En ontdek
de uitgebreide variatie aan creatieve mogelijkheden.

Illustratie: Daniel Lieske
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Als u het in uw vingers krijgt,
wordt het een deel van u.

We weten niet wat uw beroep is. Misschien bent u een
grafi sch ontwerper. Misschien een kunstenaar. Misschien
bent u wel illustrator of architect. Misschien is mode uw
beroep. Misschien is het reclame. Misschien hebt u al eens
met een van Wacoms pendisplays gewerkt. Misschien hebt
u daar nog nooit van gehoord. Slechts één ding weten we
zeker: de Cintiq 12WX Interactive Pen Display zal uw manier
van werken veranderen zodra u hem aansluit. En u zult ervan
genieten. Daar is geen „misschien“ bij.
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Besturing met uw vingertoppen.
Met de vingergevoelige Touch Strips
biedt de Cintiq 12WX een directe en
natuurlijke manier van zoomen, bladeren en verplaatsen. Nog een reden
waarom hij zo perfect in uw handen
past – niet alleen vanuit ergonomisch
oogpunt.

Deze toetsen doen wat u wilt.
Aan elke kant van de Cintiq 12WX
vindt u vijf ExpressKeys, die u apart
kunt programmeren met sneltoetsen of
snelmenu‘s. De bovenste ExpressKey is
geprogrammeerd met “Display Toggle”,
zodat u met verschillende schermen kunt
werken in een multi-monitoropstelling.

Hoge resolutie voor de beste resultaten.
De Cintiq 12WX biedt een 12.1” LCDmonitor met een hoge WXGA-resolutie,
1.280 x 800 pixels en 24-bits kleurgetrouwheid met 16,7 miljoen kleuren. Het
gladde, vlakke oppervlak stelt uw hand
in staat om gemakkelijk over de display
te glijden – als u het eenmaal probeert
wilt u nooit meer zonder. Dat beloven we.

Aansluiten en aan het werk.
Goed voorzien: de converter van de
Cintiq 12WX integreert DVI/VGA-kabels,
voedingskabels en USB-snoeren om een
perfecte digitale workflow te garanderen.
POWER
USB
DVI/VGA

Cintiq12_Bro_All_3012_RZ.indd 9

30.12.2008 11:48:50 Uhr

Seitenbreite 208,5 mm

• Draait onder Microsoft® Windows 2000™,
Microsoft® XP™ en Microsoft® Vista™ /
Apple MacIntosh® vanaf OS X 10.4
• 12.1” TFT-display met hoge resolutie
• 16,7 miljoen kleuren / 24 bit
• 10 programmeerbare ExpressKeys,
2 Touch Strips
• Converter met DVI/VGA- en USB-interface
• Grip Pen met 3 standaardpunten,
1 lijnpunt (Stroke Pen), 1 viltpunt (Felt Pen)
• 1.024 niveaus van drukgevoeligheid
(tip en gum)
• 3 jaar garantie

Een perfect lichaam.
De Cintiq 12WX bewijst dat uitmuntende
technologie nog beter presteert met
een uitmuntend ontwerp. Hij is zo klein:
maar 405 x 270 x 17 mm. Hij is zo licht:
maar 2 kg. En nog overtuigender: hij is
zo mooi.

Eenvoudig te bedienen.
Met de Cintiq 12WX krijgt uw professionele creativiteit een flinke zet. Maar het
houdt niet op bij het creatieve deel: de
aparte beeldbesturing integreert DVI/
VGA-kabels en USB-snoeren in één
enkele eenheid, zodat u alles snel kunt
loshalen, installeren en vervoeren.

De juiste greep.
Geniet van maximale greep gecombineerd met maximale flexibiliteit: de pen
van de Cintiq 12WX bevat vijf penpunten,
van ‚standaard‘ tot ‚vilt‘.

Te klein? Probeer de Cintiq 21UX.
De Cintiq 21UX heeft een 21,3 inchdisplay met een hoge resolutie en een
dynamisch verstelbare steun waarmee
het scherm kan worden gedraaid, gekanteld en zelfs snel kan worden verwijderd
voor gebruik op de schoot.
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Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9
47807 Krefeld
Duitsland
Telefoon: +31 (0)20 504 0526
Telefax: +31 (0)20 504 0532
E-Mail: info@wacom.eu
www.wacom.eu
© 2009 Wacom Company, Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Wacom, het logo en Cintiq zijn
handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Wacom
Company, Ltd. Andere producten bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve
eigenaars. Fouten en wijzigingen
voorbehouden.
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