
 

Wykaz materiałów eksploatacyjnych i opcji do 

CADXMATSTD12 

 Standardowa mata przylepna 12" x 12" (305 mm x 305 mm)
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie materiałów 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 305 mm (12" x 12"). Do użytku z maszyną 
Brother ScanNCut DX.

CADXMATLOW12 

 Mata o małej przyczepności 12" x 12" (305 mm x 305 mm)
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
papier do drukarek lub welin o
maszyną Brother ScanNCut DX.

CADXMATSTD24 

 Standardowa mata przylepna 12" x 24" (305 mm x 610 mm)
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie materiałów 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z maszyną 
Brother ScanNCut DX.

CADXMATLOW24 

 Mata o małej przyczepności 12" x 24" (305 mm x 610 mm)
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
papier do drukarek lub welin o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z 
maszyną Brother ScanNCut DX.

CAEBSMAT1 

 Mata do wytłaczania linii
12" x 9,5" (305 mm x 241 mm)

 

Wykaz materiałów eksploatacyjnych i opcji do 

Mata 

Standardowa mata przylepna 12" x 12" (305 mm x 305 mm) 
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie materiałów – od brystolu po 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 305 mm (12" x 12"). Do użytku z maszyną 
Brother ScanNCut DX. 

Mata o małej przyczepności 12" x 12" (305 mm x 305 mm) 
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
papier do drukarek lub welin o wymiarach do 305 mm x 305 mm (12" x 12"). Do użytku z 
maszyną Brother ScanNCut DX. 

Standardowa mata przylepna 12" x 24" (305 mm x 610 mm) 
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o szerokiej gamie materiałów – od brystolu po 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z maszyną 
Brother ScanNCut DX. 

Mata o małej przyczepności 12" x 24" (305 mm x 610 mm) 
Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
papier do drukarek lub welin o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z 
maszyną Brother ScanNCut DX. 

Mata do wytłaczania linii  
12" x 9,5" (305 mm x 241 mm) 

 

Wykaz materiałów eksploatacyjnych i opcji do SDX1000 

od brystolu po 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 305 mm (12" x 12"). Do użytku z maszyną  

Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
wymiarach do 305 mm x 305 mm (12" x 12"). Do użytku z  

od brystolu po 
tkaniny z podbiciem o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z maszyną  

Produkt specjalnie zaprojektowany z myślą o delikatnym lub cienkim papierze takim jak 
papier do drukarek lub welin o wymiarach do 305 mm x 610 mm (12" x 24"). Do użytku z  

 



 

CADXHLD1 

 Uchwyt automatycznego ostrza
Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX. Ten uchwyt nie obsługuje 
automatycznego ostrza do cienkich materiałów ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother.

CADXHLDQ1 

 Uchwyt automatycznego ostrza do cienkich materiałów
Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX do cienkich materiałów. Ten 
uchwyt nie obsługuje automatycznego ostrza ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother.

CADXBLD1 

 Automatyczne ostrze
Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX. Konstrukcja ostrza 
umożliwia cięcie wielu różnych materiałów, w tym między innymi papieru, grubych tkanin, 
winylu i pianki. Obsługiwany zakres grubości wynosi od 0,1 mm do 3,0 mm w zależn
materiału. 

CADXBLDQ1 

 Automatyczne ostrze do cienkich materiałów
Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX do cienkich 
materiałów. Ostrze zostało zaprojektowane z myślą o cięciu tkanin używanych do pikowania i 
aplikacji, które nie są podbite włókniną klejącą. Obsługiwany zakres grubości wynosi od 0,25 
mm do 0,5 mm w zależności od materiału.

CAHLP1 

 Uchwyt standardowego ostrza tnącego
Do użytku ze standardowym ostrzem tnącym do maszyny Cutting Machine firmy Brother.

 

Ostrze 

Uchwyt automatycznego ostrza 
Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX. Ten uchwyt nie obsługuje 
automatycznego ostrza do cienkich materiałów ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother.

Uchwyt automatycznego ostrza do cienkich materiałów 
Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX do cienkich materiałów. Ten 
uchwyt nie obsługuje automatycznego ostrza ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother.

Automatyczne ostrze 
Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX. Konstrukcja ostrza 
umożliwia cięcie wielu różnych materiałów, w tym między innymi papieru, grubych tkanin, 
winylu i pianki. Obsługiwany zakres grubości wynosi od 0,1 mm do 3,0 mm w zależności od 

Automatyczne ostrze do cienkich materiałów 
Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX do cienkich 

rze zostało zaprojektowane z myślą o cięciu tkanin używanych do pikowania i 
aplikacji, które nie są podbite włókniną klejącą. Obsługiwany zakres grubości wynosi od 0,25 
mm do 0,5 mm w zależności od materiału. 

Uchwyt standardowego ostrza tnącego 
Do użytku ze standardowym ostrzem tnącym do maszyny Cutting Machine firmy Brother.

Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX. Ten uchwyt nie obsługuje 
automatycznego ostrza do cienkich materiałów ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother. 

 

Wyłącznie do użytku z automatycznym ostrzem ScanNCut DX do cienkich materiałów. Ten 
uchwyt nie obsługuje automatycznego ostrza ani innych ostrzy do ploterów tnących Brother. 

 

Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX. Konstrukcja ostrza 
umożliwia cięcie wielu różnych materiałów, w tym między innymi papieru, grubych tkanin, 

ości od 
 

Do użytku w połączeniu z uchwytem automatycznego ostrza ScanNCut DX do cienkich 
rze zostało zaprojektowane z myślą o cięciu tkanin używanych do pikowania i 

aplikacji, które nie są podbite włókniną klejącą. Obsługiwany zakres grubości wynosi od 0,25 
 

Do użytku ze standardowym ostrzem tnącym do maszyny Cutting Machine firmy Brother.  



 

CAHLF1 

 Uchwyt głębokiego ostrza tnącego
Do użytku z głębokim ostrzem tnącym do maszyny Cutting Machine firmy Brother.

CABLDP1 

 Standardowe ostrze tnące
Ostrze tnące do szerokiego zakresu tkanin i papieru (grubość 0,1
materiału). Do użytku z uc
Machine firmy Brother.

CABLDF1 

 Głębokie ostrze tnące
Ostrze tnące do grubych materiałów, takich jak filc lub dżins (grubość 0,5
zależności od materiału). Do użytku z uchwytem głębokiego ostrza tnącego do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother.

CADXRFC1 

 Ostrze przycinające
Zamienne ostrze do modułu podajnika rolek, do stosowania w maszynie Brother ScanNCut 
DX. 

CAPEN1 

 Zestaw kolorowych pisaków
Sześć kolorowych pisaków z trwałym tuszem do rysowania i 
zaznaczania na papierze. Do użytku z uchwytem pisaka do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother.

 

Uchwyt głębokiego ostrza tnącego 
Do użytku z głębokim ostrzem tnącym do maszyny Cutting Machine firmy Brother. 

Standardowe ostrze tnące 
Ostrze tnące do szerokiego zakresu tkanin i papieru (grubość 0,1–0,8 mm, w zależności od 
materiału). Do użytku z uchwytem standardowego ostrza tnącego do maszyny Cutting 
Machine firmy Brother. 

Głębokie ostrze tnące 
Ostrze tnące do grubych materiałów, takich jak filc lub dżins (grubość 0,5–1,5 mm, w 
zależności od materiału). Do użytku z uchwytem głębokiego ostrza tnącego do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother. 

Ostrze przycinające 
Zamienne ostrze do modułu podajnika rolek, do stosowania w maszynie Brother ScanNCut 

Pisak 

Zestaw kolorowych pisaków 
Sześć kolorowych pisaków z trwałym tuszem do rysowania i 
zaznaczania na papierze. Do użytku z uchwytem pisaka do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother. 

 

0,8 mm, w zależności od 
hwytem standardowego ostrza tnącego do maszyny Cutting  

1,5 mm, w 
zależności od materiału). Do użytku z uchwytem głębokiego ostrza tnącego do maszyny  

Zamienne ostrze do modułu podajnika rolek, do stosowania w maszynie Brother ScanNCut  



 

CAPEN2 

 Zestaw zmazywalnych pisaków
Do użytku na tkaninach. Tusz w niebieskim pisaku zmywa się wodą, 
a tusz w purpurowym pisaku znika po 2
Do użytku z uchwytem pisaka do maszyny Cutting Machine 
Brother. 

CAPENHL1 

 Uchwyt pisaka 
Do użytku z kolorowymi i zmazywalnymi pisakami do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother.

CAUNIPHL1 

 Wszechstronny uchwyt na długopis/flamaster
Uchwyt na długopis/flamaster służy do rysowania za pomocą 
dostępnych długopisów/flamastrów przy użyciu maszyny Cutting 
Machine firmy Brother.

CASTBL2 

 Arkusz podkładowy do tkanin o dużej przyczepności
Do cięcia tkanin za pomocą maszyny Cutting Machine firmy Brother. 
Wycinanie wzorów z naddatkiem na szew. Nadaje się do szycia 
patchworków, nic nie zostaje z tyłu tkaniny. 305 mm x 305 mm (12 cali x 
12 cali) / 4 szt. w zestawie.

CASTBL1 

 Naprasowywany arkusz kontaktowy do aplikacji
Do cięcia tkanin za pomocą maszyny Cutting Machine firmy Brother. Łatwe 
wycinanie wzorów dzięki wzmocnieniu tkaniny. Dwustronna warstwa 
przylepna nadaje się do aplikacji. 920 mm x 470 mm (36 cali x 18,5 cala) / 
1 szt. w zestawie.

 

Zestaw zmazywalnych pisaków 
Do użytku na tkaninach. Tusz w niebieskim pisaku zmywa się wodą, 
a tusz w purpurowym pisaku znika po 2–14 dniach od zastosowania. 
Do użytku z uchwytem pisaka do maszyny Cutting Machine firmy 

 
Do użytku z kolorowymi i zmazywalnymi pisakami do maszyny 
Cutting Machine firmy Brother. 

Wszechstronny uchwyt na długopis/flamaster 
Uchwyt na długopis/flamaster służy do rysowania za pomocą 
dostępnych długopisów/flamastrów przy użyciu maszyny Cutting 
Machine firmy Brother. 

Arkusz 

Arkusz podkładowy do tkanin o dużej przyczepności 
Do cięcia tkanin za pomocą maszyny Cutting Machine firmy Brother. 
Wycinanie wzorów z naddatkiem na szew. Nadaje się do szycia 
patchworków, nic nie zostaje z tyłu tkaniny. 305 mm x 305 mm (12 cali x 
12 cali) / 4 szt. w zestawie. 

Naprasowywany arkusz kontaktowy do aplikacji 
Do cięcia tkanin za pomocą maszyny Cutting Machine firmy Brother. Łatwe 
wycinanie wzorów dzięki wzmocnieniu tkaniny. Dwustronna warstwa 
przylepna nadaje się do aplikacji. 920 mm x 470 mm (36 cali x 18,5 cala) / 
1 szt. w zestawie. 



 

CARSSH1 

 Zestaw mat do wzorów ze sztrasu
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów wzorów 
ze sztrasu realizowanych przy użyciu 
Brother oraz zestawu startowego do wzorów ze sztrasu. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Szablony (czarne) 305 mm x 305 mm (12 cali 
x 12 cali) Maty do nanoszenia wzorów 305 mm x 305 mm (12 cali x 12 
cali) 

CARSTS1 

 Mata do nanoszenia wzorów ze sztrasu
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów wzorów 
ze sztrasu realizowanych przy użyciu maszyny Cutting Machine firmy 
Brother oraz zestawu startowego do wzorów ze sztrasu. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Maty do nanoszenia 
mm (12 cali x 12 cali)

CAPSS1 

 Zestaw mat do drukowania naklejek
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów 
drukowanych naklejek realizowanych przy użyciu urządzenia Brother 
ScanNCut oraz Zestawu startowego do drukowania naklejek (oba te 
artykuły sprzedawane są oddzielnie).
Mata do drukowania naklejek A4 210 mm x 297 mm (8,3 cala x 11,7 cala)
Folia do laminowania A4 21

CAPSSMINI1 

 Zestaw arkuszy do drukowania mininaklejek
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów 
drukowanych naklejek realizowanych przy użyciu urządzenia Brother 
ScanNCut oraz Zestawu startowego do d
artykuły sprzedawane są oddzielnie).
Arkusz do drukowania naklejek o
(3,9" x 5,8")  
Arkusz laminowany o

CASTCL1 
 

 Arkusz do tworzenia szablonów
Służy do tworzenia szablonów za pomocą maszyny Cutting Machine firmy 
Brother. Wielokrotnego użytku i samoprzylepny. Wycięty szablon 
wystarczy przyłożyć do ozdabianego za jego pomocą przedmiotu. Świetnie 
sprawdza się przy tworzeniu domowych ozdób i prac pap
ozdabianiu tkanin. 305 mm x 610 mm (12 cali x 24 cale) / 1 szt. w 
zestawie. 

 

Zestaw mat do wzorów ze sztrasu 
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów wzorów 
ze sztrasu realizowanych przy użyciu maszyny Cutting Machine firmy 
Brother oraz zestawu startowego do wzorów ze sztrasu. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Szablony (czarne) 305 mm x 305 mm (12 cali 
x 12 cali) Maty do nanoszenia wzorów 305 mm x 305 mm (12 cali x 12 

Mata do nanoszenia wzorów ze sztrasu 
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów wzorów 
ze sztrasu realizowanych przy użyciu maszyny Cutting Machine firmy 
Brother oraz zestawu startowego do wzorów ze sztrasu. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Maty do nanoszenia wzorów 305 mm x 305 
mm (12 cali x 12 cali) 

Zestaw mat do drukowania naklejek 
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów 

nych naklejek realizowanych przy użyciu urządzenia Brother 
ScanNCut oraz Zestawu startowego do drukowania naklejek (oba te 
artykuły sprzedawane są oddzielnie). 
Mata do drukowania naklejek A4 210 mm x 297 mm (8,3 cala x 11,7 cala) 
Folia do laminowania A4 210 mm x 297 mm (8,3 cala x 11,7 cala) 

Zestaw arkuszy do drukowania mininaklejek 
Są to materiały eksploatacyjne niezbędne do tworzenia projektów 
drukowanych naklejek realizowanych przy użyciu urządzenia Brother 
ScanNCut oraz Zestawu startowego do drukowania naklejek (oba te 
artykuły sprzedawane są oddzielnie). 
Arkusz do drukowania naklejek o wielkości pocztówki, 100 mm x 148 mm 

Arkusz laminowany o wielkości pocztówki, 100 mm x 148 mm (3,9" x 5,8") 

Arkusz do tworzenia szablonów 
Służy do tworzenia szablonów za pomocą maszyny Cutting Machine firmy 
Brother. Wielokrotnego użytku i samoprzylepny. Wycięty szablon 
wystarczy przyłożyć do ozdabianego za jego pomocą przedmiotu. Świetnie 
sprawdza się przy tworzeniu domowych ozdób i prac papierowych oraz 
ozdabianiu tkanin. 305 mm x 610 mm (12 cali x 24 cale) / 1 szt. w 



 

CASTPS1 

 Arkusze do tworzenia pieczątek
Jest to materiał eksploatacyjny służący do tworzenia pieczątek 
przeznaczony do użytku z maszyną Cutting Machine firmy Brother oraz 
zestawem startowym do tworzenia pieczątek. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Arkusz do tworzenia pieczątek 150 mm x 200 
mm (6 cali x 8 cali)

CAEBSSMS1 

 Arkusze metalowe z ochronną warstwą samoprzylepną do 
wytłaczania linii (srebrne)
7,9" x 6,1" (200 mm x 155 mm), (grubość 0,1 mm)

CAEBSBMS1 

 Arkusze metalowe z ochronną warstwą samoprzylepną do 
wytłaczania linii (mosiężny)
7,9" x 6,1" (200 mm x 155 mm), (grubość 0,1 mm)

CAEBSTS1 

 Arkusz szablonu do wytłaczania obszarów
12" x 12" (305 mm x 305 mm)

CAFTGP1 
 

 

 

Arkusze do tworzenia pieczątek  
Jest to materiał eksploatacyjny służący do tworzenia pieczątek 
przeznaczony do użytku z maszyną Cutting Machine firmy Brother oraz 

towym do tworzenia pieczątek. (Oba te artykuły 
sprzedawane są oddzielnie.) Arkusz do tworzenia pieczątek 150 mm x 200 
mm (6 cali x 8 cali) 

Arkusze metalowe z ochronną warstwą samoprzylepną do 
wytłaczania linii (srebrne)  
7,9" x 6,1" (200 mm x 155 mm), (grubość 0,1 mm) 

Arkusze metalowe z ochronną warstwą samoprzylepną do 
wytłaczania linii (mosiężny)  
7,9" x 6,1" (200 mm x 155 mm), (grubość 0,1 mm) 

Arkusz szablonu do wytłaczania obszarów 
12" x 12" (305 mm x 305 mm) 

Akcesoria ScanNCut 

 Sztyft klejący do foli transferowych  



 

CAFTSGLD1 

 

CAFTSSIL1 

 

CAFTSRED1 

 

CAFTSBLU1 

 

CAFTSGRN1 

 

CAFTSPNK1 

 

 

 

 Arkusze folii transferowych (Złota)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 

 Arkusze folii transferowych (Złota)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 

 Arkusze folii transferowych (Czerwona)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 

 Arkusze folii transferowych (Niebieska)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 

 Arkusze folii transferowych (Zielona)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 

 Arkusze folii transferowych (Różowa)  
4" × 8" (100 mm × 200 mm) 


