
mesa digitalizadora XP-Pen Star G430S para Pintura digital e jogar Osu

A cmesa digitalizadora XP-Pen Star G430S foi cuidadosamente projetada para permitir desenhar e
escrever de forma natural e confortável como você faria em papel.

Área ativa: 4 Polegada x 3 Polegada utilizando a nossa caneta 8192-level sensibilidade à pressão.



A resolução 5080LPI e a sensibilidade à pressão da caneta de 8192 níveis permitem controlar a
espessura, a transparência e a cor da linha de forma mais responsiva e natural.

o XP-Caneta avançado Bateria-free stylus não requer o carregamento, permitindo a constante
ininterrupto Desenhar & PLAY. ele também é projetado para ter um grande impacto sobre a
criatividade do usuário e não sobre o meio ambiente. ele é o substituto perfeito para o mouse
tradicional.



Pode substituir o mouse e cabe tanto a esquerda como a mão direita.

projetado para OSU! a jogabilidade, desenho, pintura, esboçar, etc. você não precisa de instalar
qualquer driver para usar o tablet para OSU!



você pode levá-la para qualquer lugar facilmente para sua finalidade pessoal ou comercial, como,
desenhar, editar arquivos, inserir assinatura digital e assim por diante.
Seus botões podem ser reprogramados para funções específicas, como o botão direito ou
esquerdo, como um mouse sem fio, e você pode rolar documentos e páginas da Web
simplesmente pressionando o botão do meio da caneta digital sobre a área de trabalho da mesa
gráfica.

compatível com Mac & Windows, incluindo todos os principais aplicativos gráficos como o Corel
Painter, CorelDraw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc.



Environment-friendly: faça o download do Driver e Manual do usuário a partir de nosso Site se
você pretende usar o G430S tablet para desenho modos.



Fundada em 2005, no Japão, a XP-Pen é uma das maiores fabricantes de mesas digitalizadoras e
displays interativos. Com grande foco no mercado profissional a XP-Pen expandiu rapidamente
suas operações para o mercado norte americano e europeu.
Especificação do item xp-pen star G430S
• Marca:xp-pen
• Tipo:Tablets digitais
• Embalagem:Sim
• Taxa de:5080lpi
• Comprimento do Tablet:3 inch
• Largura do Tablet:4 inch
• Interface:USB
• Tipo:Tablets gráficos
• Níveis de pressão:8192
• Modelo Número:Star G430S
• Stylus Pen:P01 Passive Pen
• Active area:4" x 3"
• Report Rate:260 RPS(Revolutions Per Second)
• Accuracy:±0.01 Inch
• Reading:10 mm
• Supply Voltage:DC 5V
• Compatibility: Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 Mac OS 10.10.0 ou superior.
• Certifications:FCC, CE, CCC, ROHS
• Site oficial : https://www.xp-pen.com/product/52.html
• Loja Oficial : https://www.storexppen.com/buy/star-g430s.html
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