Режещи плотери FOISON – производство Hong Kong

Плотер

Максимална широчина на
фолиото / мм /
C 48 PRO
1300
C 24 PRO
720
 гаранция 12 месеца

Максимална широчина на
рязане / мм /
1220
620

Моделите C24 PRO и С48 PRO са с напълно функционираща оптична система за
рязане по контур!!!
/Включен софтуер съвместим с CorelDraw/
Високо прецизни стоманени оси, могат да
предотвратят приплъзване, при дълго
рязане

Висок натиск, с възможност за перфорация на
някои материяли

U – диск за рязане без компютър

Автоматична регистрация на печатни марки
за прецизно рязане по контур (опция),
със софтуер Flexi Sign 10.5.1

Нови процесори за стабилно рязане, нисък
шум, без закръгляне и недорязване

User-friendly Design , allows to adjust
cutting force and working speed while

Bluetooth безжична комуникация, до 10
метра (опция)

C24 Vinyl Cutter стойка за рязане (опция)

USB връзка с компютър

Supprot Windows xp/vista/2008/ win7 32 bits/64
bits system & MAC system

Unique count function, data retention are
performed even power cut-off

Ниско ниво на шум - до 10 децибела по ниско
от стандартнити стъпкови мотори

В цената е включено:
 Софтуер FlexiSign 10.1;
 Ножове – 3 броя, комуникационен и захранващ кабели.
 Стойка с кош за изрязаната медия
 Оптична глава за автоматично рязане по контур
За Ваше удобство по-долу Ви предлагам техническа спецификация.
Model

C24 Pro

C48 Pro

Максимална ширина на медията

720mm

1300mm

620mm / 24Inch

1200mm/48Inch

Максимална ширина на рязане
Операционна система

Windows xp/vista/2008/ win7 32 bits/64 bitsр Mac OSX10.2.8

Интерфейс

RS232C, USB

Управление

Цифрово DC от ново поколение, Step Motor, Micro-step Driver

Дисплей

4*8 висока резолюция LCD

Език на управление

HP-GL, DMPL

Максимална скорост на рязане

800mm/s

Максимална дебелина на рязане

1mm

Натиск

от 50g до 800g

Механична точност

0.025mm

Точност при повтаряне

< ±0.1mm

Захранване

AC90~240V/50Hz~60Hz

Работна среда

температура:+5℃-35℃, влажност:30%-70%

Позициониране

Десктоп

Стенд

Размери и тегло /нето/

890*265*270mm 12kg

1530*265*270mm 32kg

Размери и тегло /бруто/

1015*380*395mm16kg

1595*380*395mm 36.5kg

