
CM900

   CM900
•  3 Skenování s rozlišením 300 dpi
• 15 fontů, 1102 designů,

140 quiltovacích vzorů

• Naskenujte grafiku a uložte ji jako soubor
pro kreslení nebo řezání

• Kreslící pera

• Dva USB vstupy

• WiFi připojení

řezací plotr s vestavěným scannerem a  
s možností připojení k PC.
Vyřezávání nikdy nebylo tak jednoduché!

Nakreslete Naskenujte Vyřežte Tvořte

Kontakt:

Příslušenství:

Držák standardního nože
Standardní nůž
Standardní podložka 12” x 12” (305 x 305 mm)
Středně lepící podložka 12” x 12” (305 x 305 mm)
Mezipodložka extrémě lepivá  2 ks 12” x 12” (305 x 305 mm)
Nažehlovací mřížka 2 ks 12” x 16” (305 x 406 mm)
Držák pera
6 barevných fixů
Sada mizících per
Špachtle
Pouzdro pro příslušenství
Dotykové pero
Držák pro pero a špachtli

Volitelné příslušenství:

Držák nože pro hluboký řez
Nůž pro hluboký řez
Standardní podložka 12” x 24” (305 x 610 mm)
Středně lepící podložka  12” x 24” (305 x 610 mm)
Nízkolepící podložka 12” x 12” (305 x 305 mm)
Nízkolepící podložka 12” x 24” (305 x 610 mm)
Skenovací podložka 12” x 12” (305 x 305 mm) fvhodná pro 
materiály do síly 1 mm
Startovací set - samolepky
Set listů - samolepky (7 listů & 7 laminovací folie)
Startovací set - kamínky
Sada - kamínky (3 šablony & 3 přenášecí fólie)
Kamínky -  7 přenášecí fólie
Set mini samolepky (7 listů & 7 laminovací fólie)
Fólie pro šablony 12” x 24” (305 x 610 mm)
Univerzální držák pro pera mezi 9,6 mm a průměru 11,4 mm
Startovací set - razítka
Stamp silicone sheets 150 x 200 mm (3 pcs)
More patterns available on USB memory devices
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SVG

300 dpi vestavěný skener 
Naskenujte fotografie, časopisy 
nebo vlastní nákresy , vytvořte 
ořezové obrysy a uložte do paměti 
stroje.

Scan-to-cut-data
Naskenujte vlastní návrh a 
uložte jej jako data pro řez nebo 
data pro kreslení.

15 fontů a 1102 vestavěných
 vzorů, včetně 140 vzorů pro 
 deky
Vyberte si ze základních tvarů, 
vzorů, bordur, vzorů na deky, 
písma a dalších. 

Řezání látek
Vyřežte přesné tvary z látky a 
nakreslete mazacími pery 
pomocné čáry pro šití. Spojte tyto 
funkce a získejte dokonalý 
výrobek.

Přímý řez
Naskenujte vlastní grafiku nebo 
obrázek, vytvořte ořez a vyřežte.

WLAN bezdrátové připojení Vám 
umožní posílat vzory přímo do nebo 
ze svého on-line účtu 
ScanNCutCanvas ZDARMA. Není 
třeba kabely nebo USB zařízení.

SVG Data čitelné
Žádné další převádění formátů 
SVG před řezáním. CM900 
soubory SVG přečte přímo.

Jasný, velký barevný LCD 
displej
obrazovka o 30% větší, než dříve 
usnadňuje více než kdy jindy 
upravovat, zoom a vlastní designy.

Kreslící pero
Na plotru ScanNCut je 
možné ve vteřině změnit 
soubor pro řezání na soubor 
pro kreslení.

Extra vellká  24” 
skenovací plocha*
Nová 12 "x 24" (305 x 610 mm) 
skenovací plocha je ideální pro 
velké výtvané návrhy, střihy , 
velké vzory na deky a ještě 
mnohem více.

* Velké 24” podložky jsou k dispozici 
jako volitelné příslušenství

ScanNCutCanvas
Je volně dostupný webový 
software, který umožňuje vytvářet 
a ukládat své vlastní návrhy na 
počítači nebo tabletu.
Data můžete do plotru odeslat 
přes WiFi, přes USB nebo propojit 
počítač s plotrem pomocí USB 
kabelu.Inspirujte se projekty, které 
jsou v ScanNCutCanvas volně 
dostupné.

Dotykové pero & špachtle
CM900 má praktický úložný prostor 
za obrazovkou pro uložení stěrky a 
dotykového pera.

Jasný, velký barevný LCD dotykový displej 
Rozměr: 2,35 "x 4,23" (59,76 x 107,57 mm).

3300 dpi skener
12 "x 24" (305 x 610 mm) 
Oblast skenování

11,7 "(297 mm), 
šířka oblasti řezání

12 "x 12" (305 x 305 mm) a 12 "x 
24" (305 x 610 mm), řezací podložky

Dva USB porty pro 
připojení k PC a médií

WLAN připojení

Naskenujte libovolný obrázek nebo 
náčrt a rovnou vyřežte tvary nebo 
obrysy bez použití počítače.

Řeže papír, tkaniny a další.

Součástí plotru je velké příslušenství a 
mnoho dalšího k dokoupení - sada na 
kamínky, sada na samolepky, sada na 
razítka ...

Fabric cutFabric cut
Easily cut precise fabric shapes. By Easily cut precise fabric shapes. By 
pairing the erasable draw function 
with cutting, you can draw your 
seam allowance and get precise 
sewing guidelines.sewing guidelines.

Přivítejte na trhu ScanNCut 2
domácí řezací stroj s vestavěným skenerem. 

Vítejte ve cela novém světě inovací




