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moduł lasera umożliwiający przecinanie i grawerowanie
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127cm

max. szer. cięcia

Przełamujemy monopol rynkowy
Plotery tnące JAGRA zawierają opatentowaną technologię odczytu paserów
cięcia za pomocą kamery, co umożliwia wycinanie po obrysie dowolnych
kształtów. Stanowią one świetne narzędzie do tworzenia naklejek, etykiet czy
innych produktów o dowolnych kształtach.
Plotery JAGRA znajdują zastosowanie w agencjach reklamowych, drukarniach
wielkoformatowych, czy np. branży kamieniarskiej.
Kamera odczytująca pasery
zalaminowanych wydruków.

cięcia

pozwala

na

wycinanie

również

Rozstań się z kablami
Plotery JAGRA standardowo wyposażone są w moduł WiFi do bezprzewodowej
komunikacji. Po skonfigurowaniu połączenia bezprzewodowego nigdy więcej nie
użyjesz kabli.
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Charakterystyka urządzeń:
●
●

●
●

●

●

Opatentowany system odczytu paserów cięcia za pomocą kamery.
Możliwość wycinania grafik po obrysie – wykonywanie dowolnych realizacji w
dowolnym kształcie.
Bardzo wysoka precyzja cięcia.
Moduł lasera niskiej mocy umożliwiający wycinanie oraz frezowanie np. gadżetów
reklamowych.
Bezprzewodowe połączenie WiFi umożliwia połączenie urządzenia z komputerem bez
użycia kabli.
Wycinanie plików bezpośrednio z pendrive.

panel sterowania:
max. szerokość
mediów:
max. szerokość cięcia:
max. prędkość cięcia:
siła docisku noża:
cięcie po obrysie:
moduł lasera:
interfejs komunikacji:
typ noża:
napięcie:
język panelu
sterowania:

JAGRA CUT 127
JAGRA CUT&LASER 61
dotykowy wyświetlacz LCD
720mm

1240mm

610mm
600mm/s

2000g
750g
tak
tak
nie
tak
kabel USB, połączenie bezprzewodowe WiFi, wycinanie bezpośrednio z plików
na pendrive
standard Roland
230V, 50-60Hz

wymiary urządzenia:
wymiary opakowania:
waga brutto:
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1350mm
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angielski
dł. 1550mm x szer. 360mm
x wys. 360mm
dł. 1620mm x szer. 390mm
x wys. 390mm
29kg

dł. 950mm x szer. 160mm
x wys. 180mm
dł. 1000mm x szer. 310mm
x wys. 265mm
14kg
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