
Escolha Inteligente para Primeira Plotter de Corte

Na posse de um estilo elegante, a AR-24 executa

de forma exemplar o corte com a sua velocidade e

força otimizados, que levam a uma impressionante

qualidade de corte: O seu preço de nivel de entrada

justifica o retorno rápido do investimento.

Até 600 mm(23,6") de largura de corte

Até 400 mm/seg (15.7ips) de velocidade de corte

Até 250 gramas de força de corte

Máxima espessura de corte de 0.8 mm

Conetividade com porta dupla

Ranhura para ferramenta de corte manual.

Funcionalidade Superior

GCC AR-24 foi desenvolvida para alcançar uma

otimizada capacidade de corte com sua velocidade

máxima de corte 400 mm/seg (15.7ips) e 250 gramas de

força de corte; além disso, a largura de corte de 23.6" suporta

uma gama alargada de aplicações.

Windows Drivers

GCC AR-24 inclui um driver Windows que permite ao

desenhador editar o gráfico a partir de programas

gráficos mais familiares, como CorelDraw, Illustrator, Autocad,

e enviar diretamente para a AR-24. è muito simples criar

desenhos com a AR-24.

Ranhura para Corte Folha Manual

Este conveniente e inovador design permite-lhe

cortar o trabalho acabado em linha reta facilmente

reduzindo a possibilidade de desperdício de material útil.

Interface Amigável

Para além do painel de controlo de uso fácil,

a AR-24 tem um software especial o VLCD, pois

fornece a utilizadores de qualquer nível um simples e

intuitivo fluxo de trabalho.

Interface de comunicação duplo

AR-24 inclui interface duplo de comunicação USB

e Série. A porta USB garante a forma mais rápida

de transmissão de dados com o seu computador. A dupla

conetividade permite ao utilizador maior flexibilidade na

comunicação de dados.

Garantido Posicionamento a 1 metro

AR-24 possui um tambor de tração estável que

pode garantir um metro no posicionamento sem

desvio para alcançar o melhor resultado final, evitando

desperdício de material ou custos desnecessários.



Modo de Operação

Max. Largura de Corte

Max. Largura Entrada de Folha

Número de Roletes

Espessura de Material Aceite

Tipo de Motor

Força de Corte

Max. Velocidade de Corte

Desvio

Memória

Interfaces

Tipo de Comando

Resolução Mecânica

Resolução Software

Precisão do Movimento

Repeteabilidade

Corte Sobre-posto

Curva e Arco Suaves

Origem Configurável

Modo Tangencial

Repetição

Cópia

Diametro da Lâmina

Teclado de Controlo

Alimentação

Consumo de Energia

Suporte

Temperatura de Operação

Humidade de Operação

Modelo

Compativel com Windows 2000/xp/7/vista/8 e MAC OS X 10.4-10.7.
As especificações anunciadas podem variar com os diferentes materiais usados. De forma a obter os melhores resultados,
por favor mantenha a máquina em bom estado de conservação.
GCC reserva o direito a alterar as especificações em qualquer altura e sem aviso.
Os valores das especificações listadas acima são efectivas apenas quando usados materiais certificados pela GCC.

Tipo - Rolo

600 mm (23.6")

719 mm

3

0.8 mm (0.03")

Motor Passo

5~250g

552 mm/seg (21.7 ips) ( para direção 45º)

0~1.0 mm ( com incremento de 0.025 mm)

1 MB

2.0 ( Alta Veloc.), CartãoUSB SD

HP-GL, HP-GL/2

0.0012 mm

0.025 mm

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

+-0.1 mm ( *material certificado)

N/D

Sim

Sim

N/D

Sim

N/D

2.5 mm

10 teclas / 2 LEDS

Adaptador, 24 (1.67A)VDC

Max. 40 W

Opcional

15º C~30º C / 60º F~86º F

25%~75%

Vestuário Sinalética Autocolante Embalagem
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