
 ,תוציקס ,תורעה ,םימושירה תא רומשלו ליגר ריינ לע ,הללוס אלל ,תיטוחלא ויד טע תועצמאב ,םושרל רשפאמ Wacom לש שדחה ןדגואה
הרמשנ ףדה תלוכתו דחא רותפכ לע הציחל .םוקמ לכמ השיגו בוכרא ,הכירעל -  ןנעל תורישי וא ןדגואב תימוקמ - םירויצ

:םימגד השלש לש ןווגמ

:םיינכט םינותנ
םילאמשו םינמיל םיאתמ :הימונוגרא
רופא עבצ
מ״מ 30 לע 253 לע 206 :ןדגואה תודימ
מ״מ 210 לע 148 :יביטקא חטש
1,024 :ץחל תוגרד
)Gadget-ה םגדל ׳רג 535 :לקשמ
Bamboo Spark Pen :טע
לולכ :לבכ
Electromagnetic Resonance :היגולונכט
םיפד 50-כ :ריינה קולב תלוכת

:)Bluetooth Smart Ready devices( תכרעמ תושירד
iPad mini, iPad 3, iPad Air הלעמו )iOS8 הלעמו(

iPhone 4S תכרעמ תשרדנ( הלעמו iOS8 הלעמו(
Android 4.3 הלעמו

Bamboo Spark App

םייחל ,ןנעל ,ריינהמ

Spark snap-fit iPad Spark, tablet sleeve Spark, gadget pocket
 תקזחהל המכח תפטעמ םע ,םכח ןדגוא

ש׳טניא 9.7 לש לדוג דע טלבט
 דיינה ןופלטל ףסונ חטש םע ,םכח ןדגוא

ףסונ ריינ קולבל וא
iPad Air 2-ל דחוימב ןנכותמה םכח ןדגוא

ךכ-רחא ונרכנס ,וישכע ודבע
 הדימב .תחטבואמו החוטב הרימשל רותפכה לע וצחיל ,דומעה לע הדובעה םויסב
 ךכבו םיפד 100 דע רומשל עדוי Bamboo Spark-ה ,ינוציח רישכמל םירבוחמ םכניאו
 Bluetooth( רישכמל ורבחתת רשאכ .םוקמ לכבו העש לכב דובעל םכל רשפאמ

Smart Ready device( ל תיטמוטוא ונרכנוסי םכלש םיפדה-Bamboo Spark app, 
Wacom cloud-ל םג ,תשרל רוביחבו

 Bamboo Spark םכלש -ה לש םילכהו תונוכתה לכ תא חתופ Wacom cloud ןובשח
ורמשנש רחאל םג םתוא ךורעלו םינוש םירישכמ לע םימושירה תא חותפל רשפאמו

 םכלש תומישרבו םירויאב תופצל ןתינ Wacom cloud ךותמ
 םג ןתינ .דיאורדנאו iOS לע - םירישכמ לש בחר ןווגממ
 תשגל ידכ Wacom Inkspace web portal-ב שמתשהל
 לש םיטמרופב ןתוא ףתשל וא .ןנעה ךותמ םכלש תומישרל

PDF ו-JPG ןוגכ םיפסונ ןנע יתורשב Evernote ו-Dropbox

 רחאל תויחל םיכישממ םכלש םירויאהו תומישרה
 תועצמאב תורמשנ תומישרה .םתוא םתמשרש

Wacom Ink Layer Language ןהל תרשפאמה 
 ,ןגראל ,ןכדעל ,ןתוא תונשל ןתינ - םיימניד ראשהל
תולקבו תוריהמב םכלש תונויערה תא רפשלו בכראל


