
* Přístup k funkcím Inkspace Basic a Inkspace Plus vyžaduje vytvoření Wacom ID.

Pište přirozeně perem na libovolný papír, potom vše uložte a sdílejte své poznámky a nápady 
v cloudu. 
Bamboo Folio j e chytrá podložka, která vám umožňuje psát přirozeně perem na libovolný papír, a 
pouhým stisknutím tlačítka převést vaše rukou psané poznámky do "živoucích" digitálních souborů. 
Pomocí aplikace W acom Inkspace můžete organizovat, upravovat a sdílet vaše poznámky a skici na 
chytrém telefonu nebo tabletu s iOS nebo Android Bluetooth® podporou. Nemějte obavy, pokud 
nejste v dosahu svého chytrého zařízení – ve svém Bamboo Folio můžete uložit až 100 stránek 
a synchronizovat později.

Se svými poznámkami a nápady můžete s využitím aplikace Wacom Inkspace udělat ještě více:

• 
• 

Inkspace Basic / Plus
Získejte základní funkce v rámci bezplatné služby Inkspace Basic*:
• 
• 

• 
• 
• 
• 

převeďte rukou psaný text do tištěné podoby pro lepší sdílení a organizaci poznámek 

vylepšené možnosti vyhledávání, rozpoznání rukou psaného písma

exportujte do škálovatelného vektorového formátu (SVG) a pokračujte ve své kreativní práci 

až 50 GB úložného prostoru (více než 60.000 stránek s vašimi poznámkami)

vylepšete poznámky a skici přidáním nebo vymazáním některých tahů 

exportujte poznámky ve formátech jako JPG, PNG, PDF nebo WILL

synchronizujte poznámky v cloudových službách: Inkspace, Dropbox®, Evernote® a OneNote®

5 GB úložného prostoru (více než 6000 stránek s vašimi poznámkami)

synchronizujte obsah skrze chytrá zařízení a získejte k němu přístup přes webový portál Inkspace. 

Odemkněte další funkce bezplatným tříměsíčním předplatným služby Inkspace Plus*:

• 



Bamboo Folio, large

Typ Folio pro papír o velikosti A4

Chytrá podložka 
rozměr (V x Š x H) 338 x 268 x 19 mm 

Hmotnost podložky 
(včetně pera)

810 g

Rozměry pera 140 x 11 mm

Hmotnost pera 17 g 

Základní ovládání Pište na papír a digitalizujte své poznámky. Upravujte a vylepšujte poznámky v aplikaci Wacom 
Inkspace. Exportujte do služby Inkspace cloud nebo Dropbox®, Evernote® a OneNote®. 

Ergonomie pro praváky i leváky

Barva tmavě šedá s šedými detaily

Připojení Bluetooth 4.0

Kompatibilita Android® a iOS®

Papír až A4, až 8 mm tloušťka

Úrovně přítlaku 1.024

Kabel micro USB kabel pro nabíjení

Výdrž baterie  8 hodin (typicky)

Obsah balení Bamboo Folio, pero s náhradní náplní, poznámkový blok, micro USB kabel, rychlý průvodce instalací

Příslušenství poznámkový blok (A4), 3 balení ACK425082; inkoustová náplň, 3 balení ACK21507

Produktové specifikace

zavěsitelná single krabice

Rozměry
(V x Š x H)

352 x 286.5 x 44 mm  

Hmotnost 2 kg 

Jazyky na krabici EN, FR, DE, ES, IT  

Specifikace balení

Kód produktu EAN kód

CDS-810G 4949268619998

Kódy

Ochranný obal
s kapsama

Multifunkční tlačítko

Jednoduché 
vložení
bloku

Micro USB 
pro nabíjení

Chytré kuličkové 
pero

Ergonomický 
trojhranný 
design
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