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Piórko do tabletu graficznego
Xp-Pen P01
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

014602

Kod producenta

Xp-Pen P01

Kod EAN

708402555851

Producent

XP-Pen

Opis produktu

XP-Pen, gwarancja

XP-Pen to japońska marka specjalizująca się w tworzeniu doskonałej jakości
tabletów graficznych. Urządzenie to ułatwiło pracę przedstawicielom wielu
zawodów – od inżynierów, przez pracowników mediów i agencji reklamowych,
po artystów. Tablet graficzny zastępuje papier i płótno, dając większe
możliwości niż fizyczne materiały, na których powstają projekty, szkice,
rysunki czy obrazy.
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Tablety graficzne XP-Pen dla profesjonalistów i
nie tylko
W naszej ofercie znajdziesz różne modele tabletów graficznych. Tablet bez wyświetlacza
to tańsza wersja, skierowana przede wszystkim do osób, które swoją przygodę z
projektowaniem czy rysowaniem dopiero zaczynają oraz dla takich osób, które nie
potrzebują tabletu z wyświetlaczem.
Tablet graficzny z wyświetlaczem umożliwia podgląd wyników pracy bezpośrednio na
urządzeniu, bez konieczności podłączania urządzenia do zewnętrznego monitu – chociaż
istnieje taka możliwość. Po podłączeniu do telewizora z technologią 4K można zobaczyć
najdrobniejsze szczegóły.
Tablety graficzne obsługują najpopularniejsze programy graficzne, które umożliwiają
tworzenie zarówno rysunków technicznych, jak i artystycznych obrazów. W zależności od
programu rysik staje się twardym ołówkiem do rysunku technicznego, miękkim ołówkiem
do tworzenia rysunków czy pędzlem do malowania obrazów. Praca z tabletem graficznym
jest niezwykle przyjemna, a także efektywna. Precyzja, z jaką można poprowadzić kreskę,
skraca czas pracy. W efekcie praca zajmuje mniej czasu, wykonana jest dokładniej i daje
więcej satysfakcji.
W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości tablety graficzne XP-Pen, piórka do tabletów
graficznych oraz wkłady do piórek. Kup tablet do rysowania i twórz swoje prace na miarę
XXI wieku!

Gwarancja i bezpieczeństwo
Nasz sklep jest jedynym oficjalnym Polskim dystrybutorem marki XP-Pen.
Kupując tablet w Naszym sklepie mają Państwo pewność, że sprzęt pochodzi z
Polskiej dystrybucji. Każdy tablet objęty jest pełnym wsparciem technicznym i
gwarancyjnym producenta i oficjalnego dystrybutora XP-Pen.
24 miesięczna gwarancja realizowana jest Door-To-Door na terenie całej Polski.
W razie problemów technicznych nasi serwisanci są dostępni dla Państwa od
poniedziałku do soboty pod numerem telefonu: 12 312 53 10
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