Materiały eksploatacyjne Silhouette

Ostrze tnące Silhouette Blade
ostrze tnące dedykowane do cięcia w foliach ploterowych i papierze
SYMBOL: SILH-BLAD-3

Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kSjJVGlHxhw
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrze tnące Silhouette Fabric Blade Nowość!

ostrze tnące dedykowane do cięcia w foliach, papierze jak również w
tkaninach Silhouette
SYMBOL: SILH-BLAD-FAB
Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=9yrW-y2C66U

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkusze transportowe do wycinania na wylot
Arkusz (mata) samoprzylepny (transportowy) wielokrotnego użycia Silhouette.
Przeznaczony jest do wycinania na wylot w cienkich i grubych mediach.
Zastosowanie:
- wycinanie w mediach bez fabrycznego podkładu np., papier, cienki
karton
- wycinanie w mediach na wylot, np. folie
Wymiary całkowite: 65 cm x 32,7 cm
Wymiary robocze: 60,6 cm x 30,3 cm
SYMBOL: CUT-MAT-24

Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=gMcWKW8Ep70

Arkusz transportowy (mata samoprzylepna) wielokrotnego użycia
Silhouette dedykowany do wycinania na wylot w cienkich i grubych
mediach.
Zastosowanie:
- wycinanie w mediach bez fabrycznego podkładu np., papier, cienki
karton
- wycinanie w mediach na wylot, np. folie
Wymiary całkowite: 34,4 cm x 32,6 cm
Wymiary robocze: 30,5 cm x 30,5 cm
SYMBOL: CUT-MAT-12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arkusz (mata) samoprzylepny (transportowy) wielokrotnego użycia
Silhouette
dedykowany do wycinania na wylot w cienkich i grubych mediach.
Zastosowanie:
- wycinanie w mediach bez fabrycznego podkładu np. karton
- wycinanie w mediach na wylot
Wymiary całkowite: 35,6 cm x 22,6 cm
Wymiary robocze: 30,3 cm x 20,3 cm
SYMBOL: CUT-MAT-9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasek pod nóż tnący
Pasek pod nóż należy wymienić, jeśli na starym pasku widać ślady
zużycia: wyraźne ślady przecięcia, wyraźnie nierówną powierzchnię.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwyt (oprawka) do artykułów kreślarsko – rysowniczych
Dzięki zastosowaniu uchwytu twój ploter zyskuje jeszcze jedno cenne
zastosowanie:
kreślenie
(rysowanie).
Uchwyt
umożliwia
wykorzystanie powszechnie dostępnych w sprzedaży narzędzi
kreślarskich, rysowniczych, jak np. ołówek, długopis, cienkopis,
flamaster itp. do tworzenia profesjonalnych, indywidualnych projektów
graficznych.
SYMBOL: CR09306E
Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=vdwUCnyfPMo

Karta aktywacyjna (upgrde) SILH-STUDIO-DE
Karta (upgrade) Silhouettestudio DESIGNER EDITION poszerza
możliwości oprogramowania graficznego Silhouette Studio (standardowo
dołączanego w zestawie z ploterem) o dodatkowe opcje i funkcje m.in.:
- import i dostosowanie do cięcia na ploterze projektów graficznych
(zapisanych z rozszerzeniem SVG) stworzonych w programach graficznych
typu CorelDraw i Adobe Illustrator
- automatyczne przekształcenie własnych, indywidualnych projektów
graficznych w aplikacje zdobienia dżetami, cyrkoniami
- bardziej rozbudowane funkcje paska narzędzi
SYMBOL: SILH-STUDIO-DE
Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=Ek6pYVuA8&feature=endscreen&NR=1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta Silhouette na zakupy online
Karta o wartości 10$ na zakupy w sklepie internetowym producenta
Silhouette America, INC. Umożliwia m.in. zakup projektów graficznych
przygotowanych pod kątem cięcia na ploterze SILHOUETTE.
Zakupione
projekty
graficzne
pobierane
się
automatycznie
do
oprogramowania Silhouette Studio.

SYMBOL: SILH-10DNLD

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Karta o wartości 25$ na zakupy w sklepie internetowym producenta
Silhouette America, INC. Umożliwia m.in. zakup projektów graficznych
przygotowanych pod kątem cięcia na ploterze SILHOUETTE.
Zakupione
projekty
graficzne
pobierane
się
automatycznie
do
oprogramowania Silhouette Studio.

SYMBOL: SILH-25DNLD

Narzędzie Silhouette hook
Specjalne narzędzie ułatwiające usuwanie zbędnych elementów
z wyciętej w foli aplikacji graficznej.

SYMBOL: TOOL-01

Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mSPJJiAaD68
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narzędzie Silhouette Scraper
Narzędzie ułatwiającej usuwanie pozostałości wyciętych elementów
graficznych z powierzchni arkusza (maty) samoprzylepnego.

SYMBOL: TOOL-02
Zobacz film: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=T_Vvqp8f-Jw

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Narzędzie Silhouette Spatula
Specjalna
szpatułka
umożliwiająca
bezproblemowe
odklejanie
wyciętych elementów graficznych od powierzchni arkusza (maty)
samoprzylepnego.
SYMBOL: TOOL-03
Zobacz film:

http://www.youtube.com/watch?v=RT5Ftg8DVQ4

