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SDX900
• LCD-kleuren touchscreen: 8,8 cm
• Ingebouwde scanner
• Stand-alone – geen pc nodig
• Inclusief 682 snijpatronen,
7 lettertypen

• Volledig automatisch mes
• Snijdt nauwkeuriger, sneller en stiller
• Draadloze verbinding

• Snijdt materialen tot 3 mm dik,
zoals foam en vilt

TOP KENMERK - Ingebouwde scanner
Een tekening, kleurplaat, of schetsen uit een tijdschrift..
scan alles wat te gebruiken is! Maak oneindig veel snij- en
tekenontwerpen.
TOP KENMERK - Stand-alone
Creëer en bewerk je eigen ontwerpen. Het extra grote
touchscreen maakt het gemakkelijker dan ooit om
ontwerpen te bewerken, uit te vergroten en aan te
passen. Zonder gebruik van een pc!
TOP KENMERK - Mes met sensortechnologie
Detecteert de dikte van de te snijden materialen en stelt
automatisch de juiste snijdiepte in. Voor perfecte
snijresultaten, telkens weer.
TOP KENMERK - Snijden tot 3 mm dik
Het automatische mes snijdt met gemak foam, vilt en
andere materialen tot 3 mm.
682 vormen en figuren en 7 lettertypen
De SDX900 heeft voor ieder project wat in huis.
Inclusief basisvormen, gedetailleerde ontwerpen,
randen, quiltpatronen, lettertypen en meer.
Draadloze verbinding
Via de draadloze verbinding en het gratis
CanvasWorkspace programma breng je alle ontwerpen
over naar de machine. Kabels of een USB-stick zijn niet
nodig.
Direct snijden
Bespaar tijd en moeite van ‘met de hand knippen’. Scan
de afbeelding, selecteer de vorm en snij uit! Het
snijgebied is 297 mm.
Scan de ondergrond
Scan en plaats uw ontwerpen exact op ieder restje
papier of overgebleven stof – dat voorkomt missers bij
het snijden en bespaart tijd én geld.
Scan en bewaar bestanden
Scan, bewerk, maak en bewaar al je eigen ontwerpen!
Om ze keer op keer uit te snijden of te tekenen.
Lezen van SVG-gegevens
De machine leest SVG-bestanden direct, en hoeven niet
geconverteerd te worden. Dus dat betekent: meer tijd
om te creëren.

Functies SDX900
Uitvoering

Meegeleverde accessoires:
•
•
•
•
•

Automatisch instelbaar mes (met houder)
2 x Standaardmat 305 x 305 mm
Voorbeeld karton (1 stuk)
Accessoires etui
Spatel & Touchpen

Ingebouwde 600DPI
scanner*
Totaal aantal ingebouwde
ontwerpen

Stand-alone
ü
682

Ingebouwde lettertypen

7

Geschikt voor draadloze
verbinding (WLAN)

ü

Maximale snijdikte

3mm

Instelbare mesdiepte

Volledig automatisch

Instelbare mesdruk

Volledig automatisch

Half-gesneden
stickerinstelling

Handmatig instelbaar op
de machine

Dunne stoffen snijden
(zonder versteviging)

ü (Optioneel)

Instelbare snijsnelheid

Handmatig instelbaar
op de machine

Afmeting mat (breedte x
lengte)
Scanfunctie
Lezen van SVG-bestanden

305 x 305 mm (12 x 12”)

(Optioneel: lengte 610 mm)

12” x 12”
Via CanvasWorkspace
of direct importeren naar
de machine

Lezen van PES/PHC/PHXbestanden

-

USB-poort voor media

ü

Directe gegevensoverdracht
via USB‑kabel op
CanvasWorkspace

ü

(een verbinding via USB-kabel is
enkel beschikbaar voor Windows
pc. USB‑kabel niet inbegrepen)

Tekenfunctie

ü (Optioneel)

Functie voor Rollfeeder

ü (Optioneel)

Snijdruk (gramkracht)

Max. ca. 1260 gf

Creëer waar en wanneer je maar wilt Ontwerp je
snijpatronen ‘in the cloud’ of via de geïnstalleerde versie
voor de PC of MAC; altijd GRATIS!
Ontwerp, bewerk, converteer en verzend je
snijbestanden rechtstreeks naar de machine.
CanvasWorkspace bevat ook honderden gratis
projecten, voor nog meer inspiratie.
canvasworkspace.brother.com

Optioneel: Automatisch
instelbaar mes voor Vinyl

Snij gedetailleerde ontwerpen uit stickervinyl en flex- en
flockfolies met de nieuwe Kit: Automatisch instelbaar mes
voor Vinyl. Afzonderlijk verkrijgbaar in twee uitvoeringen:
standaard of in een Disney uitvoering met extra leuke
Disney ontwerpen.

Eindeloos creëren

Laden zonder mat (vanaf een rol)*

Perfect gesneden stickers

Dankzij de Roll Feeder kan stickervinyl vanaf de rol gesneden
worden, zonder gebruik van een snijmat*.

Wanneer de Roll Feeder wordt gebruikt, kiest de ScanNCut
vanzelf de instelling voor half-gesneden. Zo handig en met
écht professionele resultaten!

*Bij gebruik van de afzonderlijk verkrijgbare Roll Feeder. Voor de Roll Feederfunctie is installatie van CanvasWorkspace (pc- of Mac-versie) noodzakelijk.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de
erkende Brother dealer of naar sewingcraft.brother.eu.

@brothersewingcraft

Nederland: @brotherscanncut.nl
Belgie: @brotherscanncut.be.nl
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De inbegrepen Disney-patronen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Er wordt geen licentie verleend voor commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.
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Brother dealer:

Deze documentatie kan abusievelijk onnauwkeurigheden of typefouten bevatten en is onderhevig aan veranderingen. Toepassingen en accessoires kunnen verschillen per land.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle verklaringen zijn geldig op het moment van afdrukken. Laatste wijziging 2020.08. #ZLLSDX900NL

Breid uw mogelijkheden verder uit door superieure functies en extra accessoires toe te voegen, zoals de Rollfeeder,
Rhinestone Kit, Paper Piercing Kit, Embossing Kit en meer. Aanvullende snijpatronencollecties, zoals de ontwerpen van
Tattered Lace en Disney, zijn optioneel verkrijgbaar.

