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Sem fio e sem pilhas

Interruptores de atalho

Ponta sensível à pressão

Os monitores com caneta são o equivalente digital de um quadro branco de sala de aula, 
permitindo que os professores escrevam anotações e desenhos em apresentações naturalmente, 
enquanto ensinam. Eles facilmente acrescentam notas aos recursos, compartilham materiais de 
aprendizagem e escrevem comentários significativos sobre as tarefas dos alunos. O resultado é 
um fluxo de trabalho eficiente para professores e melhores resultados para os alunos.

A tecnologia digital tem menos impacto se os professores ficarem limitados 
ao mouse e ao teclado. A adição de uma caneta digital proporciona 
liberdade aos educadores com uma ferramenta familiar e de uso intuitivo.

Ricas experiências em educação
melhores resultados de aprendizagem

• Intuitivo 
Reduz a curva de aprendizagem com 
uma caneta digital simples que os 
professores podem usar com o software 
em que já confiam.

• Versátil 
Nossas canetas digitais neutras 
em termos de software funcionam 
perfeitamente com as plataformas 
de aprendizagem e os sistemas 
operacionais existentes. 

• Melhor para a aprendizagem 
A tinta digital transforma os materiais 
de aprendizagem em recursos 
envolventes e visualmente atraentes, 
com anotações, desenhos e exemplos 
modelados. 
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Por que escolher a Wacom  
Dispositivos compatíveis com 
caneta? 
Os dispositivos Wacom compatíveis com caneta digital são 
investimentos interessantes, porém, rentáveis, ao tornarem as aulas 
digitais realmente envolventes para os alunos, em casa e na sala de aula. 

• Transformação digital acessível  
Com uma instalação mínima e um 
gerenciamento contínuo, a Wacom 
é uma escolha rentável e de baixa 
manutenção. 

• Intuitivas como caneta e papel 
As canetas Wacom oferecem aos 
educadores uma ferramenta de escrita 
familiar que podem usar naturalmente 
com um treinamento mínimo.

• A melhor experiência do usuário 
Os professores escrevem e desenham 
à mão, sem esforço, de frente para a 
turma, não para o quadro branco.

• Um dispositivo para cada cenário 
A nossa vasta gama de telas 
para canetas, monitores, mesas 
digitalizadoras e smartpads oferecem 
uma escolha flexível.

• Instalação fácil e flexível 
Os dispositivos de caneta Wacom são 
construídos para troca a quente. Não é 
necessário parar, desligar nem reiniciar. 

• Nenhum bloqueio de tecnologia 
Os dispositivos Wacom funcionam sem 
problemas com todos os programas que 
têm capacidade de tinta digital, sem 
nenhuma compra de software.

• Baixa manutenção 
Sem nenhum sistema operacional nem 
atualizações e com apenas um driver 
para todas mesas digitalizadoras, os 
dispositivos Wacom continuam sempre 
funcionando perfeitamente.

• Confiabilidade comprovada 
Nossos dispositivos são construídos 
para uso intensivo, com uma tela à 
prova de riscos e sem necessidade de 
recalibração. 
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Ensino digital 
Casos de uso

O ensino tradicional em sala de aula transformou-se em modelos 
educativos flexíveis e híbridos. Com a Wacom, os educadores dispõem 
de uma ferramenta que podem usar em todos os cenários de ensino.

COLABORAÇÃO EM SALA DE AULA 

Durante as aulas, alunos e professores colaboram em 
espaços de quadro branco digital e plataformas de 
aprendizagem. Os alunos usam mesas digitalizadoras 
para escrever ideias à mão e responder a perguntas. 
Em vez de aprender de forma isolada, as aulas 
tornam-se interativas.

ENSINO HÍBRIDO

Os professores alternam entre o ensino presencial 
e o remoto, permitindo a aprendizagem através de 
múltiplos locais. Os alunos à distância acompanham a 
tela compartilhada do professor, enquanto os alunos 
do campus assistem ao mesmo conteúdo através de 
um projetor.

ENSINO À DISTÂNCIA

Os professores adicionam tinta digital às apresentações 
durante as aulas remotas ao vivo, compartilhadas 
através de software de videoconferência. Os alunos 
anotam os recursos das aulas e colaboram em espaços 
compartilhados para oportunidades de aprendizagem 
interativa.

ENSINO EM SALA DE AULA

O professor que se apresenta utiliza um monitor 
interativo conectado a um computador com projetor 
e fica de frente para os alunos o tempo todo. As 
palestras em sala de aula tornam-se envolventes com 
a adição de tinta digital aos slides didáticos. 
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Monitores interativos 
Os monitores oferecem aos professores a 
experiência de caneta e papel de um quadro branco 
que podem usar enquanto estão de frente para os 
alunos. Os sensores da tela de LCD usam tecnologia 
patenteada EMR para uma coordenação olhos-mãos 
perfeita e uma precisão de escrita e desenho.

Mesas digitalizadoras 
A forma mais rentável de usar caneta digital 
e tinta sem uma segunda tela. As mesas 
digitalizadoras fornecem uma superfície de escrita 
opaca para que professores e alunos escrevam em 
apresentações de slides, PDFs, quadros brancos 
digitais e todos os aplicativos com opção de tinta. 

Smartpads 
Os smartpads transformam caneta e papel em 
um dispositivo de apresentação, convertendo 
a escrita manual em arquivos digitais. Os 
professores escrevem enquanto se deslocam pela 
sala de aula e, instantaneamente projetam suas 
anotações em um PC ou dispositivo móvel, com a 
precisão que se espera da Wacom.

Wacom for Education 
Portfólio

SEM TELA BASEADO EM PAPELCOM TELA
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Wacom
Monitores interativos

Os monitores interativos oferecem aos professores uma segunda tela com uma 
superfície temperada para escrever que pode ser projetada em uma sala de aula ou 
compartilhada remotamente. A escrita e os desenhos são precisos e exatos. Atua 
como um quadro branco digital, deixando o professor de frente para a turma enquanto 
escreve, anota e desenha.  

DTU-1141B

Um simples cabo 
conecta este monitor 
interativo HD compacto 
de 10 polegadas 
através de uma porta 
USB, sem necessidade 
de carregador CA. 
Foi projetado para 
fácil instalação e 
armazenamento. Vem 
com uma caneta sem 
bateria.

DTH-1152

Este monitor compacto 
de 10 polegadas 
funciona tanto no modo 
retrato quanto no modo 
paisagem, permitindo 
o zoom multi-toque, 
scrolling e a navegação 
dentro de aplicativos. 
Vem com uma caneta 
sem bateria e um prático 
cabo de fixação.

WACOM ONE

Nosso monitor interativo 
ajustável e rentável 
oferece aos professores 
uma segunda tela Full 
HD grande e portátil de 
13,3 polegadas. A fricção 
natural da superfície cria 
a sensação de escrever 
em papel real com a 
caneta sem bateria. 

CINTIQ 16

Este monitor interativo 
premium de 15,6 polegadas 
é ideal para salas de aula 
movimentadas e ambientes 
de aprendizagem à 
distância. Oferece uma tela 
Full HD despolida, caneta 
digital, montagem VESA e 
suporte ajustável opcional.

CINTIQ 22

Nosso monitor interativo 
de 22 polegadas Full HD, 
líder na indústria, foi 
projetado para substituir 
um monitor padrão. 
Vem completo com uma 
caneta de alta precisão, 
sem bateria e suporte 
ajustável.  

DTK-2451 / DTH-2452

Este monitor interativo 
HD de 24 polegadas é 
projetado para um ensino 
digital confortável, com 
o nosso maior espaço de 
escrita, saída de vídeo 
e caneta sem bateria. 
Escolha o DTH-2452 para 
uma funcionalidade multi-
toque adicional e uma 
navegação intuitiva.
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IDEAL PARA

Espaços de sala de aula flexíveis 
O DTU-1141B conecta-se 
convenientemente a uma porta USB, 
permitindo que os professores se 
desloquem entre as salas de aula e os 
escritórios domésticos. Seu desenho 
leve e compacto é feito para facilitar 
o armazenamento.

Os professores desenham, escrevem 
e tomam notas diretamente na tela 
LCD Full HD de 10 polegadas para 
adicionar anotações precisas às 
apresentações de slides. A tinta 
digital torna as aulas envolventes, 
interativas e permite o contato visual 
total com os alunos.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Design portátil 
Este monitor interativo leve é fácil 
de deslocar entre salas de aula e de 
armazenar.

• Simples de usar 
Um único cabo para conectar, fácil 
instalação e sem necessidade de um 
carregador CA.

• Tinta precisa 
A tela compacta permite uma tinta 
digital precisa, sem necessidade de 
recalibração.

Nosso monitor interativo compacto Full HD de 10 polegadas funciona 
através de uma simples ligação USB. A ausência de carregador CA 
e uma caneta sem bateria tornam-no ideal para se deslocar entre 
espaços de aprendizagem. 

DTU-1141B

   Energia fornecida por um  
micro USB com tampa  
para bloquear o conector 

   Caneta patenteada 
sem fio e sem pilhas  

   Tela sensível ao toque LCD 
colorida de 10.1”  
com resolução Full HD 
(1920x1080)

   Quatro teclas  
ExpressKeys ativadas por 
toque

   Porta caneta

   50 cm  
Cabo de 
fixação
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Nosso monitor interativo com tela sensível ao toque de 10 polegadas 
Full HD oferece aos educadores uma segunda tela com tinta digital 
para uma precisão de escrita, desenho e anotação. 

DTH-1152

   Cabo de energia 3-em-1,   
HDMI e USB

   Painel de LCD colorido  
de 10.1” com resolução Full HD  
(1920x1080)

   50 cm  
Cabo de 
fixação

   1 orifício vertical,  
1 compartimento da 
caneta

IDEAL PARA

Espaços de trabalho ampliados 
Os professores prendem a tela com 
caneta DTH-1152 ao seu dispositivo. 
Eles fazem anotações com tinta digital 
diretamente na tela Full HD de 10 
polegadas para ter aulas envolventes e 
colaborativas.

O design compacto e leve oferece a 
flexibilidade da caneta e da entrada 
de toque com um cabo de fixação útil 
para manter a caneta sem bateria com 
a tela.  
A conexão a um dispositivo de sala 
de aula cria um espaço de trabalho 
ampliado com uma segunda tela 
intuitiva e uma navegação fácil pela 
tela sensível ao toque. 

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Capacidade de tela sensível ao toque 
Oferece uma navegação fácil e 
intuitiva utilizando o zoom multi-toque 
e o scrolling.

• Uso flexível 
Funciona tanto no modo retrato como 
no modo paisagem para se adequar ao 
software e ao espaço de ensino.

• Design durável 
Superfície temperada, resistente a 
lascas, projetada para uso diário e fácil 
armazenamento.

   Caneta patenteada 
sem fio e sem pilhas  
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IDEAL PARA

Aprendizagem à distância e presencial 
Utilizados na sala de aula, os professores 
acrescentam desenhos precisos e 
anotações de tinta digital aos recursos 
da aula diretamente na tela grande 
Full HD de 13 polegadas da Wacom 
One. Alunos de educação à distância 
assistem a vídeos pré-gravados ou 
participam de aulas ao vivo, utilizando 
software de videoconferência.

Utilize plug and play para conectar 
a Wacom One a áreas de trabalho, 
cadernos de notas e até dispositivos 
Android compatíveis para opções de 
ensino flexíveis.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Tela grande  
A tela Full HD de 13 polegadas oferece 
amplo espaço para anotação e 
desenho.

• Sensação realista 
Com a fricção natural da superfície, 
os professores têm a sensação de 
escrever em papel de verdade.

• Tinta digital 
A escrita digital precisa da tinta 
transforma os materiais de aula e as 
apresentações.

Uma solução rentável de monitor interativo que recria a sensação 
de escrever em papel de verdade. Vem com uma tela Full HD de 13,3 
polegadas e uma caneta sem bateria.

Wacom One

   Painel de LCD colorido de  
13.3” com resolução Full HD  
(1920x1080)

   Sensação natural de caneta –  
caneta de desenho sem bateria 
que tem o aspecto e a sensa-
ção de uma caneta de verdade

   Tela tipo papel -  
a fricção da superfície 
da tela parece de papel

   Conecta-se facilmente 
a qualquer computador 
e a dispositivos Android 
compatíveis



11

Portfólio de produtos

IDEAL PARA

Configurações de salas de aula 
menores 
A Cintiq 16 oferece o meio-termo 
perfeito entre o tamanho da tela 
grande e o espaço de trabalho 
limitado.  
 
Os professores anotam os slides das 
aulas, personalizam os recursos e 
acrescentam feedback ao trabalho 
dos alunos utilizando a tela Full 
HD de 15,6 polegadas. Os espaços 
compartilhados dos quadros brancos 
são utilizados para projetos de 
colaboração com a precisão de uma 
escrita com tinta digital.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Tamanho da tela 
A tela grande despolida oferece aos 
professores um generoso espaço de 
trabalho ampliado.

• Uso flexível 
Confortável visualização em tamanho 
real de documentos em modo retrato e 
paisagem.

• Sensação realista 
A utilização da caneta sem bateria 
cria a sensação de escrever em papel 
de verdade.

Com seu monitor interativo premium de 15,6 polegadas, nossa Cintiq 
16 oferece uma tela Full HD despolida, caneta digital sem bateria, e 
pernas dobráveis para ajustar o ângulo da tela.

Cintiq 16
   Painel de LCD colorido de 

15.6” com resolução Full HD  
(1920x1080)

   Pernas  
dobráveis  
ergonômicas 

   O porta caneta  
removível pode ser po-
sicionado  
do outro lado

   Zona confortável  
de repouso das 
palmas 

   Localização segura  
do botão liga/desliga 
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IDEAL PARA

Ensino híbrido 
As anotações com tinta digital 
permitem aos alunos seguir 
tarefas auto-orientadas sem a 
necessidade de supervisão de 
professores, tornando-o ideal para 
a aprendizagem em vários locais. 
 
Você também pode usar a tela 
grande Full HD de 22 polegadas 
para criar conteúdo em vídeo 
de alta qualidade para modelos 
de aprendizagem invertidos e 
misturados. 

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Espaço extensivo da tela 
O tamanho generoso da tela oferece 
aos professores um espaço de 
trabalho confortável.

• Uso flexível 
Use o suporte ajustável ou integre 
com um braço ou pódio ergonômico 
de terceiros.

• Tinta digital 
A caneta sensível à pressão e sem 
bateria permite desenhar e escrever 
com precisão.

Nosso monitor interativo Full HD de 22 polegadas líder na indústria 
com suporte ajustável proporciona aos professores um espaço de 
trabalho grande e preciso para uma escrita confortável. 

Cintiq 22

   Painel de LCD colorido de  
21.5” com resolução Full HD  
(1920x1080)

   O porta caneta  
removível pode ser 
posicionado  
do outro lado

   Suporte ajustável  
(16-82 graus) 

   Localização segura  
do botão liga/desliga 

   Zona confortável  
de repouso das 
palmas 
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DTK-2451 / DTH-2452

IDEAL PARA

Salas de conferência 
O DTK-2451 e o DTK-2452 formam o 
complemento perfeito para salas de 
conferência e grandes espaços de 
sala de aula, quer utilizando o suporte 
da tela ou fixado a um braço ou pódio 
ergonômico de terceiros. 

Através de conexão compatível com 
HDCP e porta de saída de vídeo, os 
alunos visualizam anotações de tinta 
digital em apresentações exibidas 
através de um projetor. Escolha o DTK-
2452 para uma funcionalidade multi-
toque adicional com gestos de toque e 
uma navegação intuitiva.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• O maior tamanho da tela 
A extensa área ativa proporciona aos 
professores um espaço de trabalho 
confortável.

• Opções de exibição flexíveis 
Suporte para conexões analógicas e 
digitais com entrada/saída de vídeo 
DVI.

• Função multi-toque habilitada 
Escolha o DTK-2452 para uma 
navegação intuitiva e a funcionalidade 
multi-toque.

Nossa tela grande Full HD de 24 polegadas permite aos educadores 
exibir duas páginas de tamanho A4 lado a lado, com saída de vídeo, 
suporte totalmente ajustável e uma caneta precisa sem bateria.

   Entrada/saída de vídeo 
DVI para suporte de 
conexão analógica e 
digital

   Painel de LCD colorido  
de 24” com resolução Full HD  
(1920 x 1080)

   O porta caneta  
removível pode ser 
posicionado do outro 
lado

   Caneta patenteada 
sem fio e sem pilhas  
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Mesas  
digitalizadoras Wacom

As mesas digitalizadoras são uma forma acessível de adicionar tinta digital à sala de 
aula. Nossas mesas digitalizadoras neutras de software funcionam perfeitamente com 
os sistemas de gestão de aprendizagem existentes, software de videoconferência e 
programas populares. É a forma mais rentável de acrescentar o poder da escrita manual 
ao ensino digital.

ONE BY WACOM S

Esta mesa digitalizadora 
compacta de 6 polegadas 
com caneta sem bateria é 
ideal para pequenos espaços 
de trabalho. Os alunos 
podem conectar-se com 
seus próprios dispositivos 
para acessarem espaços 
de colaboração online 
para aulas interativas e 
envolventes.

ONE BY WACOM M

Uma mesa digitalizadora de 
8 polegadas leve e portátil e 
uma caneta sem bateria que 
é perfeita para ser usada com 
telas de computador maiores. 
É a ferramenta digital 
essencial para anotar os 
recursos das aulas e marcar 
as tarefas dos alunos.

WACOM INTUOS S 
BLUETOOTH

Esta mesa digitalizadora de 6 
polegadas é leve, compacta 
e sem cabos, conectada via 
Bluetooth sem necessidade 
de carregador CA. Uma mesa 
digitalizadora ideal para os 
alunos usarem remotamen-
te e na aula para trabalhos 
colaborativos.

WACOM INTUOS M

Nossa mesa digitalizadora 
acessível de 8 polegadas 
permite que professores e 
alunos escrevam em tinta 
digital com mais precisão 
e exatidão do que na 
utilização do mouse ou de 
canetas emborrachadas. Os 
professores podem trocar 
a quente entre dispositivos 
e interagir com os alunos 
enquanto ensinam.

WACOM INTUOS M 
BLUETOOTH

Esta mesa digitalizadora de 
8 polegadas sem cabo co-
necta-se via Bluetooth sem 
necessidade de carregador 
CA.  É portátil e leve para os 
professores usarem enquanto 
se deslocam pela sala de aula 
e oferece um amplo espaço de 
escrita.
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One by Wacom S / M

IDEAL PARA

Colaboração do aluno 
Durante as aulas, alunos e professores 
usam as mesas digitalizadoras One 
by Wacom conectadas via USB aos 
seus dispositivos para colaborar em 
espaços de quadro branco digital e 
plataformas de aprendizagem.  
 
Os alunos escrevem as ideias à mão 
e respondem a perguntas utilizando 
tinta digital durante as aulas para 
uma experiência de aprendizagem 
colaborativa. Em vez da aprendizagem 
passiva, as aulas tornam-se interativas 
para estimular o envolvimento dos 
alunos.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Desenho portátil  
O desenho fino e leve desta mesa 
digitalizadora robusta torna-a fácil 
de transportar entre a residência e o 
trabalho.

• Tecnologia robusta 
O desenho compacto e durável torna 
o One by Wacom uma escolha prática 
para os alunos.

• Ideal para uso pelo aluno 
Esta mesa digitalizadora acessível 
permite o envolvimento e a 
colaboração dos alunos nas aulas para 
uma aprendizagem ativa.

A One by Wacom é a nossa mesa digitalizadora mais acessível, 
disponível nos tamanhos de 6 e 8 polegadas para uso por professores 
e alunos. Seu design leve e portátil é ideal para espaços pequenos e 
disposições flexíveis de salas de aula. 

  Caneta natural ligada 
         sensação de papel

 Ambidestro

   Energia fornecida por 
um micro USB    Caneta patenteada 

sem fio e sem pilhas  
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Wacom Intuos S Bluetooth /  
M / M Bluetooth

IDEAL PARA

Anotação de recursos da aula 
Os professores conectam uma Wacom 
Intuos ao seu dispositivo através de 
conexão USB ou Bluetooth para preparar 
e editar recursos de aulas. Eles escrevem, 
desenham e anotam em software familiar, 
incluindo slideshows, PDFs e espaços de 
quadro branco digital, antes das aulas e 
durante o ensino. 

A marcação acontece diretamente no 
trabalho dos alunos para que estes 
possam ver exatamente o que precisam 
melhorar. O trabalho dos alunos é 
submetido e armazenado eletronicamente 
com feedback por escrito, adicionado com 
tinta digital.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Opção sem cabos 
Use a conexão USB simples ou escolha 
a Intuos S Bluetooth/ M Bluetooth para 
conectar através de Bluetooth sem 
cabos.

• Ensino móvel 
A conexão Bluetooth permite que os 
professores se desloquem na sala de 
aula com sua mesa digitalizadora para 
suporte  
individual aos alunos.

• Design portátil 
Este monitor interativo durável e leve  
é fácil de deslocar entre salas de aula 
e de armazenar.

Nossa Wacom Intuos está disponível em tamanhos de 6 e 8 polegadas, 
com uma ampla área de escrita que se estende de uma borda a outra. 
Os modelos selecionados vêm com conexão Bluetooth, além de USB.

   Energia fornecida 
via USB    Caneta patenteada 

sem fio e sem pilhas  

   Bluetooth  
sem cabo  

 Ambidestro
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Bamboo
SmartPads

BAMBOO SLATE L (A4) 

Nosso smartpad e esferográfica grande de tamanho A4 
é leve e tem conectividade Bluetooth, permitindo aos 
professores escrever e desenhar enquanto se deslocam 
pela sala de aula e mostram os resultados na tela em 
tempo real. 

BAMBOO FOLIO L (A4 COM TAMPA)

Nosso smartpad grande de tamanho A4 tem 
uma tampa integrada e vem completo com uma 
esferográfica Wacom. Converte com precisão notas 
manuscritas e esboços em arquivos digitais para 
projetar em uma tela interligada em tempo real.

Os smartpads permitem que os professores escrevam em qualquer papel na mesa deles ou 
enquanto se deslocam pela sala de aula utilizando uma conexão Bluetooth para transformar suas 
anotações em tinta digital. Podem projetar suas anotações digitalizadas em um PC ou dispositivo 
móvel durante as aulas.
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Bamboo Slate L

IDEAL PARA

Idealização e planejamento de aulas 
Os professores elaboram planos 
de aula, diagramas de esboços e 
reunir ideias em papel de verdade, 
utilizando uma esferográfica Wacom 
em seu smartpad Bamboo Slate. A 
versão de tamanho A5 é compacta 
e leve, enquanto o smartpad A4 
oferece uma ampla área de escrita.  
 
Utilizando uma conexão 
Bluetooth, as notas manuscritas 
são precisamente capturadas 
como tinta digital. As notas são 
compartilhadas e categorizadas 
com o nosso recurso exclusivo de 
marcação e apresentadas em uma 
tela interligada em tempo real.

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Escolha de tamanho 
O Bamboo Slate está disponível em 
tamanho A5 e A4 para se adequar à 
preferência individual do professor.

• Tinta digital 
A conversão instantânea de notas 
manuscritas em tinta digital elimina 
qualquer necessidade de redigitação.

• Design sensível 
Nosso smartpad capta alterações 
sutis na pressão e na escrita à mão 
através de 80 pedaços de papel.

Nossos smartpads Bamboo Slate permitem que os professores 
escrevam em qualquer papel usando uma esferográfica Wacom. Notas 
manuscritas e esboços são imediatamente convertidos em tinta digital 
com o toque de um botão.

   Bluetooth  
sem cabo  

   Sem bateria

   Sync  
Um toque de botão e a 
página aparece em seu 
dispositivo

  Tinta real 
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Bamboo Folio L

IDEAL PARA

Feedback instantâneo do aluno 
Com seu design sem cabos, os 
professores deslocam-se pela sala de 
aula com seu Bamboo Folio para fazer 
anotações sobre conceitos errados 
comuns, acompanhar o progresso dos 
alunos e registrar pontos de ensino a 
serem abordados com toda a turma.  
 
As notas manuscritas são convertidas 
com precisão em tinta digital e 
apresentadas em tempo real no PC da 
sala de aula para posterior edição e 
compartilhamento. 

PRINCIPAIS RECURSOS  
E BENEFÍCIOS

• Todos os smartpads 
Bamboo Paper reconhecem com 
precisão os estilos manuscritos em 
qualquer papel.

• Uso flexível 
Os professores se deslocam pela sala 
de aula fazendo anotações e exibindo-
as em tempo real em um dispositivo 
interligado.

• Tampa de proteção 
Mantenha as notas em segurança 
com uma tampa integrada para 
proteger o bloco de papel e um fácil 
armazenamento, quando não for usado.

Os smartpads Bamboo Folio estão disponíveis nos tamanhos A5 
e A4, complementados com uma tampa protetora integrada e a 
esferográfica Wacom. As notas manuscritas são convertidas em tinta 
digital usando uma conexão Bluetooth.

   Bluetooth  
sem cabo     Compatível com  

todos os tipos de papel  

   Interligações 
com todos os  
dispositivos 
compatíveis

  Esferográfica  
com cartuchos de 
tinta substituíveis
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