
Naturalne korzystanie z pióra
Responsywne, ergonomiczne, czułe na nacisk 
pióro oferuje naturalny sposób tworzenia. Pióro 
nie ma baterii, dlatego jest lekkie i perfekcyjnie 
wyważone, a dzięki temu wygodne w użyciu.

Wznieś swoją kreatywność na nowy poziom
Szkicuj i maluj z większą precyzją. 
Nasza zaawansowana technologia 
elektromagnetyczna, którą wykorzystuje piórko 
daje doskonałą kontrolę i dokładność. Edytujesz 
fotografie? Wszystko – od skomplikowanego 
szparowania po delikatne zmiany kolorów – jest 
o wiele łatwiejsze.

Cyfrowe płótna w różnych rozmiarach
Wybierz rozmiar, który Ci odpowiada. Tablet 
w rozmiarze S zajmuje niewiele miejsca 
na Twoim biurku, a jednocześnie oferuje 
wystarczająco dużą przestrzeń pracy. Tablet 
w rozmiarze M daje Ci większą przestrzeń, 
w której możesz wyrazić siebie. 

Digital creativity made easy

Ty i Twój komputer w kreatywnej harmonii. Szkicuj, rysuj, edytuj fotografie, 
korzystając z możliwości, jakie daje Ci piórko. To nie mogło by być łatwiejsze.

Produkty: One by Wacom (wersja S)  
& One by Wacom (wersja M) 
Autor ilustracji: Yordanka Poleganova

Niezwykle proste podłączenie
Cokolwiek chcesz stworzyć, z One by 
Wacom to proste. Po prostu podłącz kabel 
USB do swojego Maca lub PC, ściągnij 
sterownik i jesteś gotowy do działania. 

Kluczowe narzędzia:
 – Czułe na nacisk piórko – świetnie reaguje 
na ruch i siłę, z którą operujesz
 – Nie są potrzebne baterie – dlatego piórko 
jest lekkie i wygodne w użyciu
 – Łatwe połączenie poprzez USB
 – Kompaktowa konstrukcja z większą 
przestrzenią roboczą do wykorzystania
 – Model dostępny w wersji M i S



Model dostępny w wersji medium (średniej) i small (małej)

Model One by Wacom small One by Wacom medium

Kod produktu CTL472 CTL672

Kolor Górna część czarna, spód czerwony Górna część czarna, spód czerwony

Waga 260 g 447 g

Rozmiar (szer. X gł. X wys.) 210 x 146 x 8.7 mm (bez szlufki na pióro i gumowych podkładek) 277 x 189 x 8.7 mm (bez szlufki na pióro i gumowych podkładek

Aktywny obszar 152 x 95 mm 216 x 135 mm

W zestawie Tablet w rozmiarze S, kabel USB 1 m, 3 standardowe wkłady na wymianę, 
narzędzie do wymiany wkładów, krótka instrukcja instalacji

Tablet w rozmiarze M, kabel USB 1 m, 3 standardowe wkłady na wymianę, 
narzędzie do wymiany wkładów, krótka instrukcja instalacji

Technologia piórka Technologia rezonansu elektromagnetycznego

Poziomu nacisku 2048 poziomów

Rozmiar piórka 138.8 x 11.5 mm

Waga piórka 10 g +/-2 g

Proporcje aktywnego ob-
szaru 16:10

Rozdzielczość 2540 linii na cal (100 linii na mm)

Dokładność piórka +/- 0.5 mm

Odległość wykrywania 
piórka od tabletu 7 mm

Prędkość odczytu piórka 133 pps

Pobór mocy Przy normalnym użyciu: 24 mA

Wymagania energetyczne DC 5V port USB o natężeniu 500 mA (poprzez niezależnie zasilany hub lub port USB komputera)

Wymagania systemowe Windows ® 7 lub nowszy, OS X 10.10 lub nowszy, standardowy port USB Type-A, dostęp do internetu w celu pobrania sterownika (konieczny do działania tabletu). 
Kompatybilny z urządzeniami, na których działa najnowsza wersja systemu operacyjnego Chrome OS (niektóre Chromebooki wymagają przejściówki USB-C).

Gwarancja 2 lata

Specyfikacja może się zmienić. Wartości specyfikacji odnoszące się do aktywnej powierzchni, rozmiarów i wagi tabletów są podane w przybliżeniu. 

Dostępne akcesoria
Na stronie Wacom znajdziesz pełną listę 
dostępnych akcesoriów.

Model Piórko na wymianę (LP190K) Końcówki standardowe (ACK20001) Końcówki miękkie (ACK20003) Końcówki elastyczne (ACK20004)
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