
Aan de zijkant zien we verschillende expressknoppen en een scrollwheel. De knoppen zijn
helemaal naar wens in te stellen, per programma, zodat je altijd je meestgebruikte functies direct
bij de hand hebt. Je kunt kiezen uit vooraf ingestelde functies, of zelf knoppencombinaties
toevoegen, zodat je altijd precies de functie hebt die jij wilt.
Deze tekentablet XP-Pen Artist 15.6 Pro maakt het gemakkelijk om digitaal te tekenen op je
computer .Door de 1920x1080 FHD resolutie kun je de kleinste details van je creatie bekijken.



De P05R pen beschikt over 8192 drukgevoeligheid niveaus en kantelherkenning. Bovendien is het
ontwerp nog comfortabeler en ergonomischer. Schets, teken, schilder en creëer met de meest
precieze en intuïtieve controle ooit! Als extra is er een duurzaam etui bijgeleverd met ruimte voor
extra penpunten om je pen in een mum van tijd te personaliseren.



Het tekentablet is zo'n 44.3 centimeter lang, 28 centimeter breed en ongeveer één centimeter
dik. De dikte loopt aan de randen af, zodat je arm er soepel overheen kan glijden.





De XP-Pen Artist 15.6 Pro tekentablet serie maakt het mogelijk om direct op het beeldscherm van
je tekentablet te werken. Dit zorgt niet alleen voor een creatieve en natuurlijke manier van
werken, maar versnelt ook creatieve werkprocessen waardoor het tijd bespaart.

Met de lichtgewicht, ergonomische, drukgevoelige pen kun je comfortabel foto's bewerken en
schetsen of andere creatieve creaties maken.



Technische specificaties

Formaat: 443 x 280 x 12,6 mm

Schermformaat: 15,6 inch ( 344.16 x 193.59 mm )

Beeldverhouding: 16:9

Resolutie: 1920x1080 (Full HD)

Kleurondersteuning: 16.7M

Color Gamut (NTSC 1976): 88%

sRGB dekking: 120%

Kijkhoek (H / V, graden): 178/178

Helderheid : 250cd/m2

Reactietijd: 14 ms

Drukgevoelig : 8192 niveaus

Kantelherkenning : 60 niveaus

Aansluitingen: usb, DVI en D-Sub (VGA)

Aansluiting: USB / HDMI

Fabrieksgarantie : 18 maanden

Touchscreen : niet

Officiële Site ：https://www.xp-pen.com/product/65.html

officiële winkel : https://www.storexppen.com/buy/artist-15_6pro.html
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