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Link do produktu: https://cncworld.pl/ploter-do-wycinania-folii-na-telefon-ekran-gsm-x5-p-245.html

Ploter do wycinania folii na telefon
ekran GSM X5
Cena brutto

3 989,00 zł

Cena netto

3 243,09 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

10336

Kod producenta

X5-205-CP

Kod EAN

636568804226

Opis produktu
Inteligentny ploter X5 do cięcia folii ochronnych

Poniżej film przedstawiający nasz ploter tnący X5:

Czemu ten ploter do cięcia folii jest wyjątkowy?
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Jest to zupełna nowość na naszym rynku, w innych krajach ten ploter do cięcia folii używa już na co dzień wiele tysięcy klientów widząc jego
spore przewagi nad innymi tego typu urządzeniami. Doceniają go przede wszystkim za funkcjonalność, wzorową jakość wykonania, wysoką
wydajność (potrafi wyciąć folię w dosłownie kilkanaście sekund), a także przyjazną obsługę, która jest bardzo prosta dzięki intuicyjnemu
panelowi sterowania.
Wystarczy tylko przyjrzeć się bliżej, by wiedzieć że ma się do czynienia z urządzeniem z klasy premium i nie są to słowa bez pokrycia.
Idealne spasowanie elementów, wysoka jakość tworzyw, z którego ten ploter został wykonany, aż 3 zamontowane rolki dociskowe z systemem
podawania folii, 5 calowy czytelny, dotykowy wyświetlacz i zainstalowane oprogramowanie od producenta, które jest na bieżąco automatycznie
aktualizowane gwarantuje pracę przez wiele lat bez żadnych problemów.
Możesz wybrać ustawienia z bazy dla swojego urządzenia i wyciąć folię do niego z dokładnością do 0,02mm !!! - to niespotykana precyzja w tej
półce cenowej.

Do czego można wykorzystać ten ploter do cięcia folii?
Sprawdzi się idealnie do wycinania w foliach:
- hydrożelowych
- TPU (termoplastycznych)
- poliwęglanowych itd.
Używa się go wszędzie tam gdzie trzeba wyciąć folię do urządzeń takich jak laptopy, smartfony, zegarki, słuchawki, aparaty i obiektywy
fotograficzne itd., by je odpowiednio zabezpieczyć przed rysami, zabrudzeniami, wodą albo po prostu ozdobić.
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Kilka chwil i folia zostaje wycięta
Praca z ploterem do folii X5 jest bardzo intuicyjna dzięki przejrzystemu menu, z którego w ciągu chwili wybierzesz dane urządzenie i gotowe
ustawienia dla niego, następnie wystarczy podłożyć folię, wcisnąć 1 przycisk i moment później folia do Twojego urządzenia jest już gotowa. Ten
ploter jest w stanie ciąć nawet z prędkością 200mm/s!
Bez zbędnego ustawiania na nowo parametrów, bez ciągłych poprawek i bez straty czasu na zastanawianie się, czy folia zostanie wycięta tak jak
należy - wszystko czego potrzebujesz wybierzesz w ciągu chwili na dotykowym ekranie.
Reszta zostanie wykonana przez ploter - całym procesem cięcia steruje zaawansowany sterownik oparty na procesorze ARM 32 CPU, co
oznacza, że każda wycięta folia będzie dokładnie taka sama jak poprzednia, otrzymujesz 100% powtarzalność.
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Co wyróżnia ploter X5 do folii od reszty tego typu urządzeń?
- posiada głowicę z 10 stopniową regulacją wysokości noża dla różnego rodzaju folii (poziomy 1-5 dla cienkich folii hydrożelowych, 6-7 dla folii
miękkich, 8-10 dla folii ochronnych TPU np. na ekran smartfona)
- można w nim regulować nacisk aż do 1000g za pomocą panelu dotykowego dla folii o różnej twardości i grubości
- ma intuicyjne oprogramowanie z ogromną bazą urządzeń do wyboru
- cechuje go wysoka jakość wykonania i dokładność,
- potrafi wycinać z szybkością aż do 200mm/s
- pracuje bardzo cicho
- ma wbudowany 5 calowy wyświetlacz dużej rozdzielczości z funkcją dotyku
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Dane techniczne plotera:
Wyświetlacz: 5 cali / Dotykowy / o rozdzielczości 1920x1080
Zainstalowany system: Android 8.1 / procesor ARM 32 CPU
Łączność: Wi-Fi + Bluetooth
Maksymalna szerokość cięcia: 205mm
Dokładność wycinania: 0,02mm
Maksymalna szybkość cięcia: 200mm/s
Wymiary plotera: 511x222x185mm
Waga: 6kg
Zasilanie: 240V 50-60Hz
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W zestawie z ploterem do folii X5 otrzymujesz:
-

Kabel zasilający + Adapter
Kartę do zdrapywania folii
Zestaw do czyszczenia
Nożyk do cięcia z pudełkiem
Matę antypoślizgową
Instrukcję obsługi wraz z certyfikatem jakości
Zestaw kluczy
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