
www.graphteccorp.com

Biznes!
Zbuduj w łasny 

Klucz do oryginalności

Bezpośrednie przyciski menu

Kopiuj, cięcie próbne, powrót 
do 0,0, przesuwanie pozycji, 

Pracuje w 10 językach

English, French, German, Spanish, 
Italian, Portuguese, Russian, 
Chinese, Korean, Japanese

Maksymalna szybkość cięcia 500 mm/s 

Wysoka jakość, niski koszt!!

medium i pozycjonuje linię cięcia po obrysie nie 
korzystając ze znaczników. (Tylko w przypadku 
użycia standardowych arkuszy)  
Można wykorzystać maksymalny obszar cięcia  
niezależnie od barwy i nasycenia, ponieważ  
znaczników nie trzeba drukować.

Korzystając z systemu ARMS Print & Cut,  
ploter wykrywa znaczniki na medium i wycina  
po linii cięcia dokładnie przy brzegach   
wydrukowanej gra+ki. ARMS7.0  wykrywa   
znaczniki na medium o różnej barwie.

ARMS Print & Cut - cięcie ze znacznikami Zwykłe Print & Cut

Poprawiona wydajność aplikacji Print & Cut  

Korzystając z dołączonego podajnika
mediów w rolce można ciąć użytki  
do 3 m długości.   

Standardowe oprogramowanie

umożliwia bezzwłoczną pracę. 

      

   500 mm (20 ))

* Dokładność spozycjonowania zależy od jakości drukarki.

   Może być potrzebna korekta spozycjonowania linii cięcia.* Znaczniki mogą nie zostać wykryte ze względu na medium.

20 sek 
na arkusz.

Oto czas potrzebny 

na wycięcie po obrysie
przykładowej 

     próbki

4.3 calowego

Intuicyjne 
 sterowanie za pomocą 

     panela 

dotykowego

Pracuje z

Adobe Illustratorem 
i

CoreIDRAW

Cutting Plotter

z pom o cą CE  LI T E-50

Nowa funkcjaARMS 7.0

N
EW

operacje bezpośrednio z USB

skutecznie umacnia konkurencyjność twojej +rmy.

Jeśli korzysta się z arkuszy, CE LITE-50 wykrywa brzeg



Materiały eksploatacyjne

Nazwa Numer katalog. 

 

 

 

 

! Odkształcenie, cieniowanie, paskowanie tekstu i kszałtów  !  Kontrola pisowni  ! 
Wektoryzacja

 
!

 Filtrowanie obrazu bitmapy 
!  Numeracja seryjna, kody kreskowe ! Power Nest (Nesting)  !  Symulacja cięcia (Zmiana kolejności cięcia) 
! Separacja po warstwie lub kolorze ! Dodanie linii łączenia / krawędzi ! Inteligeny Nesting ! Układanie krzyształków

< Podstawowe parametry >

Cutting Master 4 to plugin dla programów Adobe 
Illustrator i CorelDRAW Graphics Suite. Bezpo- 
średnio wysyła dane do cięcia do plotera, otwiera 
podgląd cięcia, dodaje znaczniki, służy do edycji  
parametrów narzedzi/ustawień pracy i innych. 
Cutting Master 4 jest łatwy w użytkowaniu i pozwala
w znakomity sposób wykorzystać ploter do różnych
prac.

Cutting Master 4
Adobe Illustrator i CoreIDRAW korzystają z plug-in’a

Windows 10/8.1/8/7  |  Mac OS X 10.7 - macOS 10.13 (High Sierra)

Adobe Illustrator CC2018/CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CS6/CS5/CS4*2
CorelDRAW Graphics Suite 2017/X8/X7/X6/X5/X4

Nowy software. Łatwy start do nowej pracy.

Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio
Software do tworzenia gra:ki 

Graphtec Pro Studio for Windows 10/8.1/8/7

Graphtec Studio for Mac OS X 10.6 - macOS 10.13 (High Sierra)

Graphtec Pro Studio Plus

Windows 10/8.1/8/7

Dostarczany opcjonalnie software wyposażono w funkcje 
usprawniające projektowanie. Do funkcji tych należą: 
transformacja tekstów i gra:ki, tworzenie kodów kreskowych, 
nesting, kierunek cięcia / kolejność cięcia i inne.

Opcja｜ Rozbudowany software tworzenia projektów gra:cznych

*1 Bardziej rozbudowaną informację dotyczącą kompatybilności OS lub softwaru do aplikacji można znaleźć na stronie internetowej Graphtec lub lokalnego przedstawiciela Graphtec. 
*2 Adobe Illustrator CS 4 współpracuje tylko z Windows OS.  *3 Dostępne w Graphtec Pro Studio.

!   Inteligentny nesting !   Układanie kryształków !   Symulacja cięcia
 (Zamiana kolejności cięcia)

Dla użytkowników wymagających zaawansowanych funkcji projektowania i wprowadzania parametrów cięcia
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Opcje

Nazwa Numer katalog. 

Kompatybilne

OS *1

Kompatybilne OS 1

Soft are 1 

Compatible OS 1

Akcesoria standardowe

Nazwa  

 

  

  

 

 

 

 

http://www.graphteccorp.comWebsite

Tel : +81-45-825-6250   Fax : +81-45-825-6396
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Wyposażone w zaawansowane funkcje jak: auto

Przyjazne oprogramowanie do tworzenia aplikacji 
gra:cznych, własnych oryginalnych wzorów.

-kształt, cieniowanie i funkcje kończące. Umożliwia
kon:gurowanie parametrów cięcia oraz innych
parametrów plotera. Software jest kompatybilny

z:  EPS / Ai*3 / CMX*3 / PDF*3, co umożliwia

importowanie już istniejących opracowań.

Dane techniczne

EMC

 

 


