
AAS II Sistema Avançado de Corte de Contorno

Folha Suporte Adesiva

Slot Cartão SD

Rhinestone - Aplicação de Pedras

Lâmina Auto-Ajustável

Ecran LCM

AP Software Intuitivo e Driver (Opcional)

250 Gramas Força de Corte

A melhor ferramenta para 
tornar a sua criatividade
real

i -Cra f t T M  é  o  modelo  idea l  para 
uti l izadores modelistas, escolas, 
escritórios, familias, etc, por possuir um 
interface fácil  e grande variedade de 
desenhos prontos a usar que permitem 
infinitas possibilidades, incluindo 
criação de albuns, decoração, tatuagem 
personalizada e criação de cartões. 

Com o sistema de corte de contorno os utilizadores,
podem imprimir gráficos e usar a i-Craft para
cortar automáticamente o contorno e finalizar de
forma fácil uma grande diversidade de trabalhos,
incluindo etiquetas, decoração, cartões e outros. 

Uma folha de suporte adesiva pode ser usada para 
fixar diferentes materiais desde cartolina a magnético
leve. Dispõe de uma area de corte comum, 
aprox. 30 x 30 cm, e uma mais extensa area de corte
de aprox. 30 x 60 cm ( item opcional).  

Usando um cartão SD, o utilizador pode criar os seus 
desenhos onde for conveniente e salvar num cartão
SD para uso posterior. A i-Craft elimina os limites na
sua criação. ( Nota: o cartão SD é um item opcional).  

Graças à superior força de corte e a funções padrão
no seu software, a i-Craft permite corte de película
rhinestone fácilmente, ficará surpreendido com a sua
grande versatilidade.

A i-Craft está equipada com lâmina auto-ajustável, de
forma a permitir ao utilizador cortar os seus desenhos
com perfeição, eliminando complicados processos
de ajustamento da lâmina de corte.

A força de corte maxima extende a aplicabilidade
da i-Craft, conseguindo assim cortar variados
materiais como papel de cartolina, termo-soldável
papel de tatuagem e magnético leve.

 
A i-Craft incorpora software aplicativo compatível
com grande variedade de formatos de ficheiro, 
incluindo SVG, PDF, AI, EPS, PLT, PNG e WPC, 
garantindo assim a máxima compatilidade. 
E ainda melhor, o driver GCC exclusivo permite 
ao utilizador usar um software familiar e imprimir
fácilmente via driver para a i-Craft, alargando a sua
compatibilidade e facilidade de utilização.

 
O grande ecran LCM pode mostrar a função selecionada
tornando simples a sua operação. O seu interface 
amigável torna qualquer utilizador num expert 
criador de albuns.



Modo de Operação

Max. Largura de Corte

Max. Comprimento de Corte

Max. Largura Entrada Material

Max. Largura Corte Material

Número de Roletes

Espessura de Material Aceite

Força de Corte

Max. Velocidade de Corte

Corte Sobreposto

Repetição e Cópia

Desvio

Memória

Comunicações

Resolução Mecânica

Resolução Software

Precisão do Movimento

Repetiabilidade

Painel de Controlo

Fonte Alimentação

Consumo de Energia

Sistema de Alinhamento

Tipo - Rolo

30.5 cm (12")

até 1000 mm

33 cm (13")

32 cm ( 12.48")

2

0.8 mm (0.03")

5~250g

300 mm/seg (12 ips)

Sim

Sim

0~1.0 mm ( com incremento de 0.025 mm)

32 MB

USB 2.0 ( Alta Veloc.), Cartão SD

0.05 mm 

0.025 mm

+-0.254 mm ou +- 0.1% do movimento, conforme o valor maior

+-0.1 mm

Painel LCD

Adaptador, 24VDC (1.67A)

Max. 40 W 

Sistema de Corte de Contorno Completamente

Até 30 cm de largura de corte

Até 300 mm/seg de velocidade

Até 250 gramas de força de corte

Espessura max. de corte 0.8 mm

Equipada com slot para cartão SD

Lâmina auto-ajustável

Interface de operação intuitivo

Sistema Automático de Alinhamento de Contorno

Software Integrado Sure Cuts A Lot compativel Windows 2000/XP/

Vista/7/8 e MAC OS X 10.6-10.10 

A melhor ferramenta para tornar
                                    a sua criatividade real

MODELO

Automático para Solução de Impressão e CorteAutomático

* GCC reserva o direito de alterar as especificações em qualquer momento sem aviso.
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