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Tablet gráfico
#16529

Mesa gráfica de alta qualidade com baixo perfil que inclui um grande ecrã panorâmico de 255 x 160 mm com grande
espaço de trabalho para edição de imagens e vídeos, desenho livre e outras aplicações gráficas

Características principais
• Mesa gráfica de alta qualidade com baixo perfil que inclui um

grande ecrã panorâmico de 255 x 160 mm com grande espaço
de trabalho para edição de imagens e vídeos, desenho livre e
outras aplicações gráficas

• Inclui caneta apontadora sem fios ergonómica de 2 botões com
1024 níveis de sensibilidade de pressão e suporte isolado para
guardar a caneta

• Ecrã panorâmico para utilização optimizada com monitores
panorâmicos, indicado também para monitores normais

• Suporta integralmente as funções gráficas avançadas do
Windows 7 e do Vista, como por exemplo a sensibilidade de
pressão da caneta, a conversão de caligrafias em texto digital e
em notas num documento do Office

• 21 botões programáveis suplementares de acesso directo
• Com folha de acetato para decalcar imagens

O que está na caixa
• Tablet
• Caneta com base de apoio
• 2 bicos de caneta sobresselentes
• Utensílio para retirar o bico da caneta
• 1 pilha AAA
• CD-ROM com software
• Guia do utilizador
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