
 

I-Craft je ideální řezací plotr pro 

zájmové kroužky, rodiny, školy, 

kanceláře, kutily nebo pro výrobce 

reklamy jako druhý mobilní řezací plotr 

do terénu. I-Craft umožňuje vytvářet 

nápisy, šablony, reklamní grafiku, 

dekorace a mnoho dalšího.  

Přítlak 250 gramů 

Přítlak 250 gramů rozšiřuje aplikaci i -Craftu, který 

může řezat na různé materiály, od tenkých materiálů 

jako je štítový karton, oboustranně lepící fólie, vinyl a  

tattoo papír, až k silným materiálům jako je flocked 

heat transfer papír a měkký magnet. 

 

Intuitivní driver (volitelný doplněk) 

i-Craftový sofistikovaný ovladač je kompatibilní 

s různými formáty: SVG, SCUT3, PDF, AI, EPS, PLT, 

PNG, WPC atd. poskytující optimální kompatibil itu. 

Uživatelé mohou editovat text a tvary v softwaru, 

který používají a poté vyříznout výstup pomocí 

intuitivnímu ovládači i-Craftu, který umožňuje 

uživatelům rychlejší spolupráci s i-Craftem. 

 

Velký LCM displej 

Velký LCM displej Vám umožňuje vybrat funkce a díky 

tomu usnadňuje operace s  ním. Snadnost použití 

přemění každého uživatele expertem tohoto plotru.  

Vylepšený systém AAS II 

S řezacím systémem AAS II uživatelé mohou tisknout 

grafiky, které chtějí a jednoduše použít i-Craft pro 

automatické řezání obrysů pro rozmanitost designů, 

obsahující nálepky, dekorace, karty a tak dále. 

 

Lepící arch 

Lepící arch může být použit na upevnění různých 

materiálů od kartonů až k měkkým magnetům a má 

dvě velikosti. Poskytuje velice běžnou řezací oblast, 

12x12 palců (30,48x30,48 cm) a rozsáhlejší řezací 

oblast 12x24 palců (30,48x60,96 cm, volitelný 

doplněk). 

 

Slot na SD kartu 

„S použitím SD karty, uživatelé mohou vytvářet jejich 

design kdekoliv chtěj a uložit na SD kartu pro pozdější 

použití. i-Craft odstraňuje omezení ve tvorbě. 

(Poznámka: SD karta je volitelný doplněk.) 

 

Auto Feed/Eject funkce (auto vysunutí/zasunutí) 

Jednoduše zmáčkněte na tlačítko Auto Feed/Eject a 

fólie bude automaticky vysunuta nebo zasunuta a 

udělá Vaši práci jednoduší a efektivnější. 

 

Samo-nastavitelný nůž 

i-Craft je vybaven samo-nastavitelným nožem, tak že 

uživatelé mohou řezat bez komplikací s  nastavováním 

nože. 

 

 

 



 

Model 
 

Operační metoda   Válcový typ 
 

Max. šíře řezu   30.5 cm (12“) 
 

Max. délka řezu   až do 1000mm 
 

Max. šíře načítání média   33 cm (13“) 
 

Velikost media   A4 (21cm), Dopis (21.59cm), A3 (29.7cm), lepící arch (32cm) 
 

Počet přítlačných kladek  2 
 

Max. tloušťka materiálu  0.8 mm (0,03“) 
 

Motor    Krokové motory 
 

Přítlak    5 - 250 g 
 

Max. rychlost řezání  300 mm/sec 
 

Over Cut   Ano 
 

Repeat a Copy   Ano 
 

Offset    0 - 1.0 mm (s nárůstem 0.025 mm) 
 

Vyrovnávací paměť  32 MB 
 

Typ příkazu   HP-GL, HP-GL/2 
 

Mechanické rozlišení  0.05 mm 
 

Software rozlišení  0.025 mm 
 

Vzdálenost přesná   ± 0.254 mm nebo ± 0.1% z pohybu, jakýkoliv je lepší 
 

Opakovatelnost   ± 0.1 mm 
 

Kontrolní panel    LCD panel  
 

Napájení   AC 100-240V, 50-60 Hz (auto přepínání) 
 

Spotřeba energie   max 40 wattů 
 

AAS systém   kompletní AAS systém 
 

Rozhraní   USB 2.0 (plná rychlost), SD karta  
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