Pióro w skali 1:1

Bamboo Stylus mini
Grupa docelowa:
Klienci podążający za trendami, posiadający smartfona lub tablet multimedialny. Szukają wyjątkowego, przenośnego piórka, aby korzystać z
niego, gdy są w ciągłym ruchu.

Opis produktu:
Bamboo Stylus mini to wyjątkowe, przenośne piórko o klasycznym
wyglądzie, dostępne w sześciu modnych kolorach. Jego miękko
wykończony korpus doskonale leży w dłoni. Szybko reagująca końcówka
pióra zapewnia wrażenie naturalnego pisania po ekranie. Z łatwością
można podczepić pióro linką do gniazda słuchawkowego w smartfonie
lub tablecie.
W przeciwieństwie do większości produktów konkurencji, Bambus
Stylus mini został wykonany z wytrzymałych i trwałych materiałów, a jego
końcówki są wymienne.

Kluczowe cechy:
• Stworzony z myślą o mobilności: Łatwe użytkowanie, nawet gdy
użytkownik jest w ciągłym ruchu. Ponadto pióro można w pomysłowy
sposób przymocować do urządzenia przenośnego, aby się nie zgubiło.
• Atrakcyjny: Szykowny wygląd, wygodny w trzymaniu korpus oraz bogata kolorystyka to niewątpliwe atuty tego małego pióra.
• Wymienne gumowe końcówki: Łatwe do wymiany i niedrogie gumowe
końcówki zapewniają gładkie przesuwanie pióra po ekranie.

Bamboo Stylus mini
Specyfikacja produktu
Kolory

Sześć wariantów kolorystycznych: czarny/srebrny, biały/srebrny, zielony/srebrny,
niebieskie/srebrny, różowy/srebrny oraz czerwony/srebrny

Długość pióra:

47 mm (bez linki i wtyku jack)

Średnica pióra

9 mm

Waga pióra

8g

Końcówka pióra

Gładka, miękka gumowa końcówka w technologii pojemnościowej o średnicy 6 mm,
wymienna, kompatybilna ze wszystkimi przewodzącymi modelami piór Bamboo Stylus
(do urządzeń w technologii pojemnościowej)

Materiały

Metalowy korpus pokryty mosiądzem oraz kolorowe, miękkie, gumowe wykończenie

Cechy specjalne

Posiada linkę i wtyk do podłączenia pióra do smartfona lub tabletu multimedialnego
podczas transportu (lub jako zawieszkę). Wtyk można z łatwością podłączyć do gniazda
słuchawkowego w urządzeniu. Wtyk wykonano z miękkiego materiału, więc nie uszkodzi
gniazda – nawet przy częstym użytkowaniu.

Kompatybilność

Smartfony i tablety multimedialne z ekranami pojemnościowymi

Opakowanie
Opakowanie przeznaczone
do sprzedaży
Rodzaj

Pojedyncze opakowanie z możliwością powieszenia

Wymiary (Szer./wys./głęb.)

70 x 130 (155 z haczykiem) x 25 mm

Waga

37 g

Wersje językowe
na opakowaniu

EN, DE, NL, FR, IT, ES, PT, RU, PL

Opakowanie zbiorcze
Rodzaj

Karton z 20 pojedynczymi pudełkami

Wymiary (Szer./wys./głęb.)

260 x 144 x 146 mm

Waga

860 g

Kody
Produkt

Kod produktu

EAN

Bamboo Stylus mini – czarny

CS-120

4949268617857

Bamboo Stylus mini – biały

CS-120W

4949268617901

Bamboo Stylus mini – zielony

CS-120E

4949268617871

Bamboo Stylus mini – niebieskie

CS-120B

4949268617864

Bamboo Stylus mini – różowy

CS-120P

4949268617888

Bamboo Stylus mini – czerwony

CS-120R

4949268617895

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld · Niemcy

© 2013 Wacom Company, Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wacom, Bamboo i logo Wacom
są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wacom Company Ltd.
Wszystkie pozostałe nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi odpowiednich firm. Zastrzega się możliwość modyfikacji i błędów.

