
Intuos5 to nowa generacja profesjonalnych tabletów piórkowych skierowanych 
do fotografów, grafików oraz artystów chcących czuć jedność ze swoim dziełem 
w  procesie tworzenia. Intuos5 zawiera nowe, zaawansowane funkcje, takie jak  
intuicyjne wprowadzenie wielodotykowe, usprawniający pracę widok Express View, 
czy zapewniające wygodę i komfort funkcje bezprzewodowe. Intuos5 w połączeniu 
z  czułym na  nacisk i  odchylenie piórem to najlepszy sposób na  tworzenie drogą  
intuicji.

–  Funkcja wprowadzania wielodotykowego obsługująca definiowane 
przez użytkownika skróty klawiaturowe, dająca poczucie naturalności pracy

–  Rewolucyjna funkcja widoku Express View umożliwiająca pełne skupienie na pracy

–  Opcjonalny zestaw łączności bezprzewodowej dający nowy wymiar swobody 
tworzenia 

–  Powierzchnia tabletu typu soft-touch specjalnie zaprojektowana pod kątem  
maksymalnej ergonomii i komfortu

–  Pióro czułe na 2048 poziomów nacisku i nachylenie pióra zapewniające najwyższą 
precyzję i naturalne uczucie kreślenia, tak jakby powierzchnią roboczą był papier

–  Do ośmiu osobno konfigurowalnych przycisków ExpressKeys o nowych 
właściwościach dotykowych zapewniających intuicyjność obsługi

–  Wielofunkcyjny pierścień Touch Ring dysponujący czterema programowalnymi 
funkcjami dla każdej aplikacji, usprawniający proces twórczy

–  Sprawdzona technologia Intuos zapewniająca maksymalną wydajność pracy

I gdzie to powstaje.

To, co przyciąga wzrok.
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intuos5 touch S intuos5 m intuos5 touch m intuos5 touch L
Aktywny obszar roboczy  
(szer. x gł.)

157,5 x 98,4 mm 223,5 x 139,7 mm  
(tylko wprowadzanie piórkiem)

223,5 x 139,7 mm  325,1 x 203,2 mm  
(wprowadzanie piórkiem) 
298,6 x 189,5 mm  
(wprowadzanie dotykowe)

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 320,1 x 207,8 x 11,5 mm 379,9 x 251,4 x 11,5 mm 379,9 x 251,4 x 11,5 mm 487,1 x 317,7 x 12,0 mm

Masa 660 g 970 g 990 g 1800 g

ExpressKeys™ 6 przycisków 
pojemnościowych

8 przycisków 
pojemnościowych

8 przycisków 
pojemnościowych

8 przycisków pojemnościowych

Touch Ring tak tak tak tak

Możliwość podłączenia 
zestawu bezprzewodowego

tak tak tak tak

Funkcje wielodotykowe tak nie tak tak

Zawartość  

 

 

Wacom Grip Pen 
5 wkładów standardowych 
1 wkład miękki 
3 wkłady szorstkie 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro

Wacom Grip Pen 
5 wkładów standardowych 
1 wkład miękki 
3 wkłady szorstkie 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro

Wacom Grip Pen  
5 wkładów standardowych 
1 wkład miękki 
3 wkłady szorstkie 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro

Wacom Grip Pen 
5 wkładów standardowych 
1 wkład miękki 
3 wkłady szorstkie 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro

Kod produktu PTH-450 PTK-650 PTH-650 PTH-850

Grip Pen Wacom 
(wyposażenie opcjonalne)

Aerograf Wacom 
(wyposażenie opcjonalne)

Inking Pen Wacom 
(wyposażenie opcjonalne)

Art Pen Wacom 
(wyposażenie opcjonalne)

Classic Pen Wacom 
(wyposażenie opcjonalne)

Lupka z celownikiem 
Wacom
(wyposażenie opcjonalne)

Mysz Wacom
(wyposażenie opcjonalne)

Zawartość  
 
 
 
 
 
 

3 wkłady standardowe 
1 wkład miękki 
1 wkład szorstki 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro 

3 wkłady standardowe 
1 wkład miękki 
1 wkład szorstki 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro 
 
 
 

2 wkłady standardowe 
3 wkłady atramentowe 
podstawka pod pióro 
 
 
 
 
 

2 wkłady standardowe  
w kształcie dłuta 
2 wkłady szorstkie 
w kształcie dłuta 
3 wkłady standardowe  
artystyczne 
3 wkłady szorstkie  
artystyczne  
podstawka pod pióro

3 wkłady standardowe 
1 wkład miękki 
1 wkład szorstki 
1 wkład elastyczny 
podstawka pod pióro 

–– 
 
 
 

–– 
 
 
 

Funkcja dodatkowa –– pokrętło –– czułość na obrót –  
360 stopni

–– –– 5 przyciskówi  
1 pokrętło

Kod produktu KP-501E KP-400E KP-130 KP-701E KP-300E KC-210 KC-100

Wymagania systemowe

Komputery PC: Windows® 7 SP1,  
Windows Vista® SP2,  

Windows® XP SP3 lub nowszy. 
Komputery Macintosh®:  

Mac OS X 10.5.8 lub nowszy, procesor Intel®.
Dostęp do Internetu w celu pobrania  

programów, port USB, kolorowy monitor,  
napęd CD/DVD-ROM.

ZAWIERA WARTOŚCIOWE PROGRAMY

Pobierz wybrane oprogramowanie, w tym pełne  
wersje oprogramowania Adobe, Autodesk, Corel i inne. 

Pobranie wymaga rejestracji produktu. Szczegółowe 
informacje podano w instrukcji pobierania  

oprogramowania. 
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