
SDX900

VSTUPTE
DO

KREATIVNÍHO
SVĚTA

• Barevná 3.47” (8,8 cm) LCD obrazovka
• Zabudovaný skener
• Nepotřebujete počítač
• 682 vzorů v paměti plotru + 7 fontů
• Automatický nůž řeže materiály
až do 3 mm výšky

• 11.7” (297 mm) šířka řezací plochy
• Bezdrátové připojení
• Přesné, rychlejší a tišší řezání



Funkce SDX900
Samostatný / Nutnost počítače Samostatný

600 DPI vestavěný skener �

Celkový počet vzorů 682

Celkový počet fontů 7

Bezdrátové připojení �

Maximální výška řezu 3 mm

Nastavitelná hloubka nože Plně automatická

Nastavitelný přítlak nože Plně automatický

Nastavení polovičního řezu Manuální na displeji

Řezání látek bez podžehlení �(Volitelné)

Nastavitelná řezací rychlost Manuální výběr
na displeji

Velikost podložky (šířka x délka) 12” x 12”
(Volitelné: délka 24”)

Skenovací plocha 12” x 12”

Čtení SVG souborů
přes CanvasWorkspace
nebo přímý import do

plotru

Čtení souborů PES/PHC/PHX -

USB port pro média �

Přímý přenos dat pomocí USB
kabelu do CanvasWorkspace
(Připojení pomocí USB kabelu pouze pro
Windows. Kabel není součástí výbavy.)

�

Funkce kreslení �(Volitelné)

Možnost odvíječe fólie � (Volitelné)

Přítlak řezání (gramy síly) Až do cca. 1260 gf

TOP FUNKCE - Zabudovaný skener
Skenuje prakticky cokoli – kresbu, výstřižek z časopisu,
oblíbenou fotografii a další. Vytvářejte nejrůznější vzory
a kresby ukládejte do paměti stroje.

TOP FUNKCE - Samostatně stojící
Vytvářejte a upravujte své vlastní návrhy. Dotyková
obrazovka 3,47" usnadňuje úpravy. Přiblížení
nebo přízpůsobení návrhu bez nutnosti použití počítače.

TOP FUNKCE - Technologie senzoru nože
Automatický nůž detekuje tloušťku materiálu, již nemusíte
hloubku nože nastavovat podle dohadů ručně. Pokaždé
perfektní řez.

TOP FUNKCE - Řezání až do výšky 3 mm
Řezejte materiály, jako je moosgumi a filc bez námahy
s automatickým nožem.

682 zabudovaných vzorů a 7 fontů
SDX900 má vzory pro každý projekt nebo příležitost.
Zabudované jsou základní tvary, složité vzory, rámečky,
quiltovací vzory, fonty a další.

Bezdrátové připojení
Bezdrátové připojení vám umožňuje posílat návrhy přímo
z vašeho účtu CanvasWorkspace. Není potřeba USB
flash disk ani propojovací kabel.

Přímý řez
S řezacím plotrem SDX900 už není nutné vše stříhat ručně.
Vzor stačí naskenovat, rozpoznat a řezat!

Skenování pozadí
Naskenujte a umístěte své vzory přesně na všechny zbylé
kousky látek a papírů. Uspoříte tak čas i peníze.

Skenování do řezacích dat
Skenujte, upravujte a vytvářejte své vlastní vzory. Uložte je
a použijte k řezání, kreslení, embosování nebo k děrování.*
*Pro prémiové funkce je nutné dokoupit další příslušenství.

Čtení dat ve formátu SVG
Zvládá číst soubory SVG přímo - není potřeba je převádět.
Budete mít tak více času na tvoření.

Pokročilé úpravy pomocí CanvasWorkspace
Naše bezplatná cloudová designová aplikace je
k dispozici pro PC a Mac - a je stále ZDARMA!
Vytvářejte, upravujte, převádějte a odesílejte řezací data
přímo do stroje.
CanvasWorkspace také obsahuje stovky bezplatných
projektů, které vás mohou dále inspirovat.
canvasworkspace.brother.com

Základní výbava:

• Automatický nůž (s držákem)
• 2 x standardní podložka 12” x 12”
• Vzorek kartonu (1ks modrý)
• Taštička na příslušenství
• Špachtle a stylus



@SiciStrojeBrother

Nikdy nepřestávejte tvořit

Vinylový starter kit

Rozšiřte své řemeslo ještě více přidáním prémiových funkcí a dalšího příslušenství, jako je odvíječ fólií, kamínkový starter
kit, děrování papíru, embosování a mnoho dalšího. Dodatečně jsou také k dispozici kolekce se vzory.

Kompletní katalog příslušenství najdete na www.scanncut.net

Kontakt:

Šicí technika Brother s.r.o.
www.scanncut.net

Vyřezávejte složité vzory z vinylových a nažehlovacích fólií
s novým vinylovým starter kitem. Vybrat si můžete ze dvou
možností starter kitů - běžný starter kit nebo Disney starter
kit se speciálními Disney vzory!

Možnost řezání bez podložky*
S funkcí odvíječe fólie můžete nyní řezat dvouvrstvý
samolepící materiál bez nutnosti použití podložky.*
*Je nutné dokoupit odvíječ fólií. Pro použití odvíječe fólií je nutná instalace
CanvasWorkspace (verze pro PC nebo Mac)

Poloviční řez
Když je vybrán odvíječ fólií, ScanNCut automaticky vybere
nastavení polovičního řezu. Další užitečná funkce, která vám
umožní snadno tvořit!

Disney vzory obsažené v těchto produktech jsou pouze pro osobní a nekomerční použití.
Na komerční použití nejsou licencované a jejich použití takovým způsobem je zakázané.


