
Live. Dare. Create.

Maak het met  
Wacom Cintiq

Producten: Wacom Cintiq 16 en Wacom Cintiq 22 
Kunstenaar: Shan Jiang

De Wacom Cintiq is een nieuw type creatieve 
pendisplay met een geoptimaliseerde functieset 
voor beginnende creatieve professionals. 
Levendige kleuren, HD-helderheid en een 
ergonomisch ontwerp leveren samen met de 
supergevoelige Pro Pen 2 een buitengewoon 
natuurlijke ervaring. Wacom Cintiq helpt je je 
creatieve ideeën en illustraties naar een hoger 
niveau te tillen.

Werk rechtstreeks op het scherm 

Wacom Cintiq combineert pen en 

display voor een naadloze ervaring 

die zeer natuurlijk aanvoelt. 

Wacom Pro Pen 2 biedt 8192 

drukgevoeligheidsniveaus en een 

lage activeringskracht, zodat hij 

zelfs de lichtste penstreken 

herkent. De pen biedt een hoge 

mate van precisie en controle: hij 

reageert op de hellingshoek van je 

hand en volgt elke beweging 

onmiddellijk.

Een pen waarmee je verder komt 

De Wacom Pro Pen 2 ziet eruit - en 

voelt aan - als een normale pen. Je 

hoeft geen nieuwe technieken te 

leren voordat je je ideeën tot leven 

kunt brengen.

•   De Wacom Pro Pen 2 biedt 

precisie en controle met 8192 

drukgevoeligheidsniveaus, een 

lage activeringskracht en 

herkenning van de penhelling.

•  Je hoeft de pen nooit op te laden: 

elektromagnetische resonantie 

(EMR)-technologie onttrekt 

stroom aan je Wacom Cintiq.

•  Comfortabel in de hand: de pen is 

goed uitgebalanceerd en voorzien 

van een rubberen greep en 

eenvoudig bereikbare knoppen 

aan de zijkant.

•  Krijg gemakkelijk toegang tot de 

sneltoetscombinaties van je 

favoriete software met de 

programmeerbare knoppen aan 

de zijkant van de pen.

Een display die is gebouwd met 

het oog op creativiteit

De Wacom Pro Pen 2 en de Cintiq 

slimline displays werken samen om 

je creatieve sessie comfortabel en 

productief te maken.  

•  Vermijd storende reflecties 

tijdens het werken dankzij de 

ontspiegelingsfolie.

•  Zie hoe je cursor precies staat 

waar je verwacht door de 

verminderde parallax.

•  Vertrouw project na project op 

Wacom Cintiq dankzij duurzame, 

krasbestendige materialen.

•  Zorg voor de perfecte positie met 

invouwbare pootjes waarmee je 

de Wacom Cintiq 16 snel kunt 

instellen. Met de optionele 

standaard realiseer je nog meer 

flexibele en ergonomische 

posities.

•  De Wacom Cintiq 22 wordt 

geleverd inclusief een standaard 

die eenvoudig kan worden 

aangepast aan jouw favoriete 

werkpositie, zodat je comfortabel 

te werk kunt gaan.

•  Bekijk elk detail van je werk: de 

Full-HD display van 1920 x 1080 

biedt alle helderheid die je nodig 

hebt.

•  Personaliseer je werkwijze nog 

verder: de Wacom Cintiq is 

compatibel met alle extra pennen 

in het Wacom-assortiment.

Eén model, twee formaten

Deze toonaangevende pendisplay 

is ontworpen voor ambitieuze 

creatieve professionals die klaar 

zijn voor de volgende stap.

•  De Cintiq 16 is ideaal voor 

onderweg, terwijl de Cintiq 22 

meer ruimte biedt voor 

uitgebreide tekeningen. 

•  Zoek je een groter canvas of juist 

een compacte display? Met de 

geavanceerde prestaties en 

intuïtieve tools van Wacom Cintiq 

ga je verder dan ooit op je 

creatieve reis.
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Model Wacom Cintiq 16 Wacom Cintiq 22

Modelnummer DTK1660K0B DTK2260K0A

Displaygrootte/resolutie 39,6 cm (15,6") / Full-HD 1920 x 1080 54,6 cm (21,5") / Full-HD 1920 x 1080

Actief gebied 344 x 194 mm 476 x 268 mm

Formaat 422 x 285 x 24,5 mm 570 x 359 x 40 mm

Gewicht 1,9 kg zonder optionele standaard 5,6 kg zonder voet

Kleurprestaties 72% NTSC (CIE1931) gemiddeld / 96% sRGB (CIE 1931) gemiddeld

Kijkhoek 176/176 (standaard) 178/178 (standaard)

Contrastratio 1000:1 (standaard) 

Reactiesnelheid 22 ms

Opgenomen vermogen Ingeschakeld (MAX): 27 W
Slaapstand: 0,5 W of minder (zonder aansluiting USB-kabel)
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder

Ingeschakeld (MAX): 48 W
Slaapstand: 0,5 W of minder (zonder aansluiting USB-kabel)
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder

Beeldverhouding/Helderheid 16:9 / 210 cd/m2 (standaard)

Kleurtemperatuur/Aangepaste kleur 9300 K, 6500 K, 5000 K, Aangepaste RGB

Aansluitingen 3-in-1-kabel (met HDMI 1.4, USB 2.0 en netadapter) HDMI, USB 2.0, netadapter

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

Herkenning van de penhelling/
Bereik 

±60 niveaus/60 graden

ExpressKey™-afstandsbediening 
(optioneel)

17 aanpasbare, toepassingsspecifieke ExpressKeys, Touch Ring, Rocker Ring/Home Button, Precisiemodus, schakelfunctie voor beeldschermen, taartmenu en speciale functies 
voor pannen, scrollen, zoomen en penseelgrootte

Voet
Geïntegreerde invouwbare pootjes voor hoek tot 19°; optionele verstelbare voet voor 
hoek van 19° tot 68°

Verstelbare voet (inbegrepen) voor hoek van 16° tot 82°

Beveiliging Sleuf voor Kensington®-veiligheidsslot (slot afzonderlijk aan te schaffen)

Productiviteitsboosters Instellingen voor tijdsbesparing op het scherm; ExpressKeys™, Touch Ring op optionele ExpressKey™-afstandsbediening

Ergonomie Rechts- of linkshandig gebruik, geïntegreerde invouwbare pootjes, optionele verstel-
bare voet beschikbaar, Wacom Pro Pen 2 met comfortabele, ergonomische handgreep

Rechts- of linkshandig gebruik; verstelbare voet inbegrepen, Wacom Pro Pen 2 met 
comfortabele, ergonomische handgreep

Compatibiliteit/ 
Systeemvereisten

Windows® 7 of hoger (meest recente service pack/build), Mac OS® X 10.12 of hoger (meest recente update); internettoegang voor downloaden van stuurprogramma’s

Inhoud van de verpakking Wacom Cintiq 16 pendisplay Wacom Pro Pen 2, afneembare penhouder met 3 
vervangende penpunten (standaard) en penpuntverwijderaar, 3-in-1-kabel (1,8 m), 
netadapter (12 V, 3 A, 36 W), voedingskabel (1,8 m), snelgids, garantiekaart (Japan, 
Azië/Oceanië, China), voorschriftenblad

Wacom Cintiq 22 pendisplay Wacom Pro Pen 2, afneembare penhouder met 3 
vervangende penpunten (standaard) en penpuntverwijderaar, HDMI-kabel (2 m), USB 
2.0-kabel (2 m), netadapter (60 W), voedingskabel (1,8 m), snelgids, garantiekaart 
(alleen China), voorschriftenblad

Extra accessoires ExpressKey™-afstandsbediening, verstelbare voet, Wacom beschermhoes L, draadloos 
Bluetooth®-toetsenbord, Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro pen 3D, Wacom Pro Pen slim, 
vervangende penpunten voorafgaande generatie pennen (Pro, Classic, Art, Airbrush, 
Grip)

ExpressKey™-afstandsbediening, verstelbare voet, draadloos Bluetooth®-toetsenbord, 
Wacom Pro Pen 2, Wacom Pro pen 3D, Wacom Pro Pen slim, vervangende penpunten 
voorafgaande generatie pennen (Pro, Classic, Art, Airbrush, Grip)

Beperkte garantie 2 jaar in Europa, Midden-Oosten en Afrika, 1 jaar in de VS, Canada, Latijns-Amerika, Japan, Azië/Oceanië en China

Specificaties onder voorbehoud van wijzigingen. Specificatiecijfers zoals displaygrootte, actief gebied en gewicht zijn bij benadering. 


