
mesa digitalizadora XP-Pen Deco 01 10x6.25" 8192 Níveis De Pressão

Com a área ativa de desenho prolongando-se de uma borda à outra, você tem mais espaço na
mesa e mais espaço para criar.

mesa digitalizadora XP-Pen Deco 01 Área ativa de 10 x 6.25 polegadas .Mais de 75% da largura da
mesa digitalizadora é de área ativa Reconhecimento de 200 linhas por mm (5080 lpi) da caneta
na mesa digitalizadora (densidade da mesa digitalizadora).



Design ergonômico e fino , Experimente uma forma mais expressiva e intuitiva de trabalhar com
o computador.
A qualidade é ótima, material resistente e ao mesmo tempo leve e compacta para colocar na
bolsa e mochila e ter sempre por perto.



Com traços naturais de caneta, coloração rápida, tons ilimitados e modelos de figuras em 3D, ela
tem tudo que um potencial quadrinista ou amante de mangás precisa para dar vida à ação.

Entrada via caneta precisa com 8.192 níveis de sensibilidade à pressão .Com a inovadora Mesa
Digitalizadora XP-Pen Deco 01 e a caneta sensível à pressão, você pode criar digitalmente com o
conforto natural, a precisão e a sensação dos pincéis e lápis convencionais.



Caneta ergonômica sem pilhas com dois botões programáveis

Você pode até personalizar os dois botões da caneta e as oito teclas ExpressKey da sua mesa para
melhor se adequarem ao seu processo criativo.



A XP-Pen Deco 01 é projetada para tornar descomplicado seu processo criativo Hassle-free. A Pen
Tray mantém a sua caneta no lugar .
Seja qual for o seu estilo de desenho, existe uma variedade de pontas de feltro e flexíveis à sua
escolha, todas elas habilmente conservadas no interior da caneta.

Desenho digital, pintura ou edição de fotos? Não importa o que você goste de criar, a XP-Pen
Deco 01 tem tudo que é necessário para fazer isso acontecer. É fácil de configurar e usar .
você irá se divertir desde o primeiro momento e incrementar sua criatividade, seus esboços,
desenhos e pinturas – nunca foi tão fácil tornar seu mundo mais criativo.



A XP-Pen Deco 01 está preparada e disponível. Basta conectar a mesa digitalizadora ao seu Mac
ou PC via USB, baixar e instalar o driver, concluir o registro fácil e você estará pronto para avançar.
Com tutoriais online e softwares que podem ser baixados gratuitamente, você estará criando, em
um piscar de olhos.



Características:

Marca: xp-pen
Tipo: Mesa Digitalizadora
Modelo: Deco 01
Tipo de interface: USB Tipo C
Material: ABS
Taxa de resolução: 5080lpi
Níveis de Pressão: 8192
Tamanho da tela (diagonal): 12 "
Tecnologia: Digitador eletromagnético
Caneta: Passiva
Área ativa: 10 "x 6.25"/ 254×159mm
Altura de leitura: 8 mm
Taxa de relatório: 266 RPS
Precisão: ±0.01 Inch
Altura de leitura: 10mm
Peso Líquido: 710g
Compatibilidade: windows 7.8.10 / Mac OS 10.10.0 ou posterior
Site oficial : https://www.xp-pen.com/product/84.html
Loja Oficial : https://www.storexppen.com/buy/52.html

Inclui:

1x Deco 01 Mesa digitalizadora
1x Bateria -Free Stylus
1x Suporte para caneta
1x Cabo USB
1x Luva de desenho
8x Bicos
1x Saco de transporte
1x Pano para limpeza

https://www.xp-pen.com/product/84.html
https://www.storexppen.com/buy/52.html

