Cintiq 24HD touch.
Ervaar professionele creativiteit in nieuwe, baanbrekende dimensies. Ga compleet op in het creatieve proces
terwijl u op een natuurlijke manier rechtstreeks op het beeldscherm werkt. Ook kunt u zoomen, pannen, roteren
en navigeren met intuïtieve multi-touch gebaren. De Cintiq 24HD touch biedt levensechte kleuren en toont de
volledige 97% van de Adobe-kleurruimte alsook meer dan 1 miljard kleuren op de 24-inch HD-display.
Dankzij de innovatieve voet kunt u de monitor snel in verschillende ergonomische posities brengen terwijl de
geavanceerde pentechnologie u extreem nauwkeurige controle geeft over drukgevoelige effecten.
Ontdek uw creatief potentieel en vergroot uw productiviteit op het gebied van design, beelden, video en kunst.
Dankzij de pioniersspirit van de Cintiq 24HD touch.

Belangrijkste kenmerken.
-- Werk op een intuïtieve, natuurlijke manier op het scherm. Schets, schilder en monteer direct
op het oppervlak van het beeldscherm met de professionele pen van Cintiq.
-- Intuïtieve multi-touch bediening. Pan, zoom, roteer en navigeer met een tik van uw vinger
(Windows 7 of hoger, Mac OS 10.5.8 of hoger).
-- Levensechte kleuren: de Cintiq 24HD touch toont 97% van de Adobe RGB-kleurruimte en
1,07 miljard kleuren.
-- Breed formaat, 24-inch HD-display met extra brede kijkhoek. Ideaal voor HD-content met een breed formaat.
-- Innovatieve voet om de Cintiq 24HD touch snel in een aantal ergonomische posities te brengen.
De monitor kan zelfs over de rand van uw bureau hangen en boven uw knieën zweven, in een ideale
positie om te tekenen.
-- Druk- en kantelgevoelige pentechnologie die de ervaring nabootst van het werken met conventionele
tools zoals pennen, markers en penselen.
-- RGB LED blacklighting en de kleurkalibratie software van Wacom zorgen ervoor dat u uw
kleurprestatie kunt finetunen.
-- Tijdbesparende ExpressKeys™, Touch Rings en taartmenu‘s voor snelle, individueel
instelbare toegang tot one-touch functies en snelkoppelingen.

Ik richt me op de mogelijkheid
om de ideeën die ik in mijn hoofd
heb ook visueel en "levensecht"
vorm te geven.
Daniele Danko Angelozzi | 3D-ontwerper

ALGEMENE SPECIFICATIES

PENINVOER

Afmetingen

769,3 x 463,74 x 64,0 mm, exclusief voet

Technologie

elektromagnetische resonantiemethode

Gewicht

Actief gebied

518,4 x 324,0 mm

Voet

28,6 kg, inclusief voet
13,7 kg, exclusief voet
flexibele positionering

Resolutie

0,005 mm per punt (5080 lpi)

Interfaces

DisplayPort, DVI, VGA, USB

Abs. nauwkeurigheid

± 0,5 mm, midden

Energiebeheer

VESA DPMS

Leeshoogte

5 mm, midden

Maximaal opgenomen vermogen

78 W, 2 W in de slaapstand, 1 W indien uitgeschakeld

Overdrachtsnelheid

133 punten per sec

Ondersteunde besturingssystemen

Windows® (32 / 64 bit): 7, 8
Macintosh®: OS X, versie 10.5.8 of hoger

Drukniveaus

2048

AANRAAKINVOER
DISPLAY

Technologie

capacitief

Actief gebied

518,4 x 324,0 mm

Resolutie

0,1 mm per punt

Abs. nauwkeurigheid

± 1 mm, midden

Overdrachtsnelheid

100 punten per sec

Type

a-SI Active Matrix TFT LCD (H-IPS)

Beeldschermgrootte (diagonaal)

610 mm (24,1")

Beeldoppervlak

518,4 x 324,0 mm

Beeldverhouding

16:10

Resolutie

WUXGA (1920 x 1200 pixels)

Pixelafstand

0,27 x 0,27 mm

NETADAPTER

Kleuren

Ingangsspanning

100 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz

Helderheid

1,07 miljard (via DisplayPort),
16,7 miljoen (via DVI of VGA)
300 cd/m2

Uitgangsspanning

24 V gelijkspanning

Contrastratio

850:1

Reactietijd

13 ms

Kijkhoek (horizontaal/verticaal)

178°/178°

Afdekplaat

gehard, ontspiegeld

Plug-and-play

DDC 2B, DDC/CI

Aansluiting video-invoer

DisplayPort, DVI-I, DVI-A (VGA)

GRAFISCHE KAART
Type

elke grafische kaart met DisplayPort-,
DVI- of VGA-aansluiting
(aansluiting via DVI of DisplayPort is aanbevolen)
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