
Getoonde producten: Wacom Intuos Pro Large  
en Wacom Intuos Pro Paper Edition Medium. 
Kunstenaar: Mouni Feddag

Live. Dare. Create.

De professionele standaard 
in creatieve pentablets

Wacom Intuos Pro verleent je creativiteit nieuwe 
controle. De gevoelige Wacom Pro Pen 2 en het slanke 
tabletdesign stellen je in staat tot in ongekend detail 
te tekenen. Wanneer je werkt met de Wacom Intuos 
Pro Paper Edition, teken je met de Wacom Finetip Pen 
met inkt op je gewenste papiersoort en zet je de 
schetsen om naar digitale bestanden die klaar zijn 
om te bewerken in je favoriete software.

Slank design

De Wacom Intuos Pro wordt 
geleverd in zowel middelgroot als 
groot formaat. Elk model heeft een 
kleinere, compactere vorm dan 
eerdere modellen. Door het gebruik 
van hoogwaardige materialen zoals 
geanodiseerd aluminium en 
glasvezelcomposiethars zijn we in 
staat een pentablet te leveren die 
geruststellend sterk aanvoelt, maar 
toch niet meer dan 8 mm dik is.

Volg je eigen werkproces

Kunstenaars en ontwerpers hebben 
hun eigen unieke werkproces. 
Sommige kunstenaars werken 
alleen digitaal, terwijl anderen er de 
voorkeur aan geven hun creatieve 
werkproces op papier te starten. 
Met de nieuwe Intuos Pro-lijn is 
beide mogelijk. Als je werkproces 
volledig digitaal is, kies je de 
standaardversie van de Intuos Pro. 
Als je liever eerst op papier schetst 
en vervolgens je kunst wilt voltooien 
op de computer, is de revolutionaire 
nieuwe Intuos Pro Paper Edition de 
geschikte keuze voor jou.

Wacom Pro Pen 2:  

een verlengstuk van jezelf

Tekenen met onze nieuwe Wacom 
Pro Pen 2 voelt zo natuurlijk aan dat 
het moeilijk te zeggen is waar je 
hand ophoudt en de pen begint. 
Door de nauwkeurige 
drukgevoeligheid, vrijwel geen 
vertraging en natuurlijke 
hellingsondersteuning wordt het 
snel je favoriete creatieve tool.

Belangrijkste functies:

-  Kies tussen de Wacom Intuos 
Pro en Wacom Intuos Pro Paper 
Edition, die beide verkrijgbaar 
zijn in de formaten middelgroot 
(338 x 219 x 8 mm) en groot 
(430 x 287 x 8 mm).

-  Leg bewerkbare versies van je 
inktschetsen op papier vast met 
de Wacom Finetip Pen (of 
optionele Wacom Ballpoint Pen) 
op de Wacom Intuos Pro Paper 
Edition en maak je kunst af op 
de computer. Of werk volledig 
digitaal met de standaardversie.

-  Gebruik Inkspace voor het 
synchroniseren en exporteren 
van je papieren schetsen in 
creatieve bestandsindelingen, 
waaronder gelaagde raster- en 
vectorindelingen.

-  Wacom Pro Pen 2: een 
buitengewoon gevoelig 
hulpmiddel zonder batterijen  
of opladen.

-  De Touch Ring, taartmenu’s, 
zijschakelaars op de pen en 
aanpasbare ExpressKeys™ 
bieden snelle en eenvoudige 
sneltoetsen, terwijl de multi-
touchbewegingen zoomen, 
pannen en navigeren mogelijk 
maken met een sleepbeweging 
van je vingers.

-  Aan te sluiten op je Mac of 
Windows-pc via USB.



Kies de Wacom Intuos Pro die bij je past

Beschikbare 
accessoires
Zie de website van Wacom voor een volledige 

lijst van beschikbare accessoires.

www.wacom.com FS_PTH_NL_WEG_17A

Wacom Pro Pen 2 Wacom Pro Pen 2 zonder batterij met 2 aanpasbare zijschakelaars en 8.192 drukniveaus in zowel de penpunt als de gum (gepatenteerde elektromagnetische resonantiemethode)

Multi-touch Pan-, zoom- en rotatiebewegingen zijn beschikbaar in de meeste toepassingen, waaronder Adobe® Photoshop® en Illustrator®

Herkenning van penhelling/Bereik ±60 niveaus/60 graden

Functies voor papiermodus Met meegeleverde Inkspace-app***: Exporteren naar PSD-, SVG-, PNG-, JPG-, WILL-indeling; synchroniseren met pc of Mac, opslaan van bestanden tot 5 GB in Wacom 
cloud; op tablet kunnen tot 200 pagina's met een onbeperkt aantal lagen worden opgeslagen. 

Aansluitingen USB-C; Bluetooth LE voor aansluiting op mobiele apparaten (in papiermodus)

ExpressKeys™ 8 aanpasbare, toepassingsspecifieke ExpressKeys™,  Touch Ring, Express View, taartmenu, schakelfunctie voor beeldschermen, speciale functie voor pannen, scrollen, zoomen, penseelgrootte en precisiemodus

Productiviteitsboosters ExpressKeys™,  Home Button, Touch Ring, tijdbesparende instellingen, Home Button met laagfunctie in papiermodus

Ergonomie Rechts- of linkshandig gebruik; Wacom Pro Pen 2 met comfortabele, ergonomische handgreep

Systeemvereisten Standaard USB-poort, Windows® 7 of hoger; Mac OS® X 10.10 of hoger; Bluetooth 4.2 LE voor draadloze verbinding met mobiele apparaten (in papiermodus); internettoegang** 
om stuurprogramma en Wacom Inkspace Basic Creative-software (voor papiermodus) te downloaden

Beschikbare accessoires Wacom Paper Clip, Wacom Finetip Pen, Wacom Ballpoint Pen, Wacom Pro Pen 2 met etui, Wacom standaard penpunten (5 stuks), Wacom vilten penpunten (5 stuks), Wacom 
Finetip vullingen (5 stuks), Wacom Ballpoint vullingen (3 stuks), Wacom beschermhoes (in maten middelgroot en groot), Wacom textuurvellen (beschikbaar in normaal, 
standaard of ruw), pen van eerdere generatie (Pro Pen, Classic Pen, Art Pen, Airbrush, Grip Pen) 

Beperkte garantie 2 jaar in en Europa

Model Intuos Pro medium Intuos Pro large Intuos Pro Paper Edition medium Intuos Pro Paper Edition large

Modelnummer PTH-660 PTH-860 PTH-660P PTH-860P

Formaat* 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm 338 x 219 x 8 mm 430 x 287 x 8 mm

Actief gebied* 224 x 148 mm 311 x 216 mm 224 x 148 mm 311 x 216 mm

Gewicht* 700 g 1300 g 700 g 1300 g

Papierformaat A5; tot 10 vellen A4; tot 10 vellen A5; tot 10 vellen (meegeleverd) A4; tot 10 vellen (meegeleverd)

Inhoud van de verpakking Wacom Intuos Pro creatieve pentablet, Wacom Pro Pen 2, penhouder (inclusief 6 
standaard penpunten en 4 vilten punten), 4 extra penkleurringen, staalkaart met 
textuurvellen, 2 m USB-kabel, snelgids

Wacom Intuos Pro creatieve pentablet, Wacom Pro Pen 2, penhouder (inclusief 6 standaard 
penpunten en 4 vilten punten), 4 extra penkleurringen, staalkaart voor textuurvellen, 2 m USB kabel, 
snelgids, Wacom Finetip Pen, Wacom Paper Clip, 10 losse vellen papier – A5 of A4 (afhankelijk 
van de grootte van de tablet), accessoiretas beschermhoes, 3 navullingen voor Finetip Pen

© 2017 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Wacom, Intuos en de respectieve logo's zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken 
van Wacom Co., Ltd. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere 

landen. Mac OS is een handelsmerk van Apple Inc. Het Bluetooth-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Alle andere product- 
en bedrijfsnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

Model Wacom Paper Clip ACK42213 Wacom Finetip Pen KP132 Wacom Ballpoint Pen KP133 Wacom Texture Sheets

Functies Houdt papier vast op  
tablet in papiermodus  

(meegeleverd in Paper Editions)

Drukgevoelige, 0,4 mm, gel-inkt pen met 
8.192 niveaus voor fijne illustraties in 

papiermodus (meegeleverd in Paper Editions)

Drukgevoelige, 1,0 mm, olie-inkt  
pen met 8.192 niveaus voor  
schetsen in papiermodus

Keuze uit 3 verschillende oppervlakken: 
standaard, glad of ruw, voor variërende 

weerstand voor de punt van de Pro Pen 2

Beschrijving Biedt ruimte voor maximaal 10 pagina's Reservepunten beschikbaar Reservepunten beschikbaar Verkrijgbaar in formaten middelgroot en groot

*Getallen in specificaties, zoals actief gebied, tabletgrootte of gewicht zijn bij benadering. **Downloaden en installeren van stuurprogramma is vereist om het product te laten werken. ***Inkspace vereist een Wacom ID.


