
XP-Pen Artist 12 tekentablet met 11,6" HD-scherm

Ervaar het vermogen van de krachtige XP-Pen Artist 12 met zijn compacte, slanke vormgeving. De
Artist 12 is een interactieve pendisplay waarmee u rechtstreeks kunt creëren op een 11,6"
HD-scherm.
Met de XP-Pen Artist 12 teken je direct op het scherm en heb je weinig ruimte nodig op je
bureau.



Hij is misschien klein, maar de Artist 12 biedt je veel van de voordelen van de grotere
bureauversies van XP-Pen Artist , zoals 6 tijdbesparende, aanpasbare ExpressKeys, en de Touch
Bar voor snelle toegang tot belangrijke functies. En allemaal zijn ze even gemakkelijk in gebruik,
of je nu links- of rechtshandig bent.
Het 1920 x 1080 HD-ledscherm met zijn hoge resolutie heeft een kijkhoek van 178°, 72% NTSC
wide color gamut. geeft 16,7 miljoen kleuren weer en zorgt ervoor dat jouw werk er prima
uitziet .



De pen hoef je nooit op te laden, doordat de tekentablet is voorzien van elektromagnetische
resonantie. Zodra de P06 Pen in contact komt met de tablet, wordt hij namelijk automatisch
opgeladen.

XPPEN’s krachtige nieuwe P06 Pen met zijn 8192 niveaus drukgevoeligheid en een comfortabeler,
ergonomisch ontwerp biedt de nieuwe P06 Pen een betere precisie en een beter gevoel dan ooit.
Door de pen om te draaien kun je de achterzijde ook gebruiken als gum.



De tekentablet XP-Pen Artist 12 verbind je door middel van een usb-C aansluiting met een
computer.



De P06 Pen wordt geleverd in een compact en duurzaam houder met ruimte voor de extra
penpunten waarmee je jouw pen gemakkelijk kunt personaliseren en identificeren.

Met de XP-Pen Artist 12 breng je jouw creatieve ideeën naar een nieuw niveau. In combinatie
met de meegeleverde P06 Pen voelt tekenen op XP-Pen Artist net zo vertrouwd als tekenen op
papier.



Daarnaast ondersteunt dit model vrijwel alle gangbare grafische software zoals Adobe Photoshop,
Illustrator CC, Corel Painter, Paint Tool Sai, GIMP, CLIP Studio,Krita en meer.

Tekentablet Specificaties:
• Schermformaat: 11.6 duim
• Paneel: IPS paneel
• Afmetingen bedieningsoppervlak: 256x 144 mm
• Formaat: 364.11 * 218.87 * 11.5 mm
• Kleur: Zwart
• Beeldscherm resolutie: 1920 x 1080 Full HD
• Kleurengamma: 72 % NTSC color gamut (100%SRGB)
• Helderheid: 250 cd/m2
• Reactietijd: 25 ms
• Resolutie: 5080 LPI (Lines per Inch)
• Drukgevoeligheid: 8192 niveaus
• Minimale systeemeisen: Windows® 7 en later of Mac OS X® 10.10 en later
• Aansluiting: Bedraad via USB-C of met behulp van XP-Pen Link via Mini DisplayPort
• Garantie: 18 maanden
• Artist 12 Officiële Site ： https://www.xp-pen.com/product/64.html
• Officiële winkel : https://www.storexppen.com/buy/65.html
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