
Visão global
Alta qualidade de corte e precisão fazem o cortador V Secabo C120 para a fonte universal confiável para todos os

materiais na indústria de sinal. O cortador é projetado para uma largura de corte máxima de 126 centímetros e uma
largura media máxima de 135 centímetros. O modelo é apresentado com completamente nova interface do menu e

fácil, conveniente e em um design único. Para usar este ponto de vista, a função de corte LAPOS contorno bem
sucedido eo software de corte incluídos DrawCut LITE para Windows. Uma base estável, com suporte de rolo também

está incluído.
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Características

Menu de navegação fácil

Fácil navegação usando o visor LCD
retroiluminado e painel de controle com teclas

grandes.

 

Compatível com Mac

Produto compatível com Apple Mac e inclui o
software de corte SignCut (sem LAPOS).

 

Pronto 64bit

O dispositivo pode ser controlada por sistemas
operativos de 64 bits.

 

Plug and Play

Fácil instalação em PC e Mac, não requer
drivers.

 

LAPOS melhoradas

O LAPOS melhorada permite leitura mais rápida
dos números de matrícula para contorno de

corte produtivo.

 

DrawCut LITE

DrawCut LITE incluídos - com controle para
LAPOS² e muitas funções para a concepção de

Plotgrafiken.

Especificações

Dimensões 160cm x 26cm x 26cm
Função corte de contornos LAPOS, marcas de 4 culturas

Escopo de fornecimento

Cortadores, software de corte multilingue DrawCut Lite
(Windows), facas de arrasto, titular faca de rolamento de
esferas, plotagem de caneta, Plotunterlage A3, cabo, suporte
com o suporte de rolo, o usuário de língua alemã

Largura máxima de material 1350 mm
máx. Espessura da mídia 1 mm

máx. largura de corte 1260 mm
Velocidad de corte max. 600 mm/s

Resolução mecânica 0,0245 mm
Interfaces USB

Pressão 50 - 500 g
Tipo Plotter de corte incluindo o suporte

Manejo visor LCD retroiluminado com botões de gel
Peso sem embalagem 22 kg
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Peso com embalagem / Stand 32 kg

Visualizações
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