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Odkaz na produkt: https://www.cncworld.cz/laserov-plotr-gravrka-neje-p-150.html

Laserový Plotr - gravírka Neje
Cena s DPH

5 130.00 Kč

Cena bez DPH

4 239.67 Kč

Dostupnost

K dispozici

Odesíláme během:

24 hodin

Katalogové číslo

10151

Kod EAN

859139718474

Výrobce

Mtechnic

Popis produktu
Laserový gravírovací stroj NEJE 1500mW

Nyní v akci, s gravírkou dodáváme také vzorky materiálů, na kterých lze gravírovat.

Přenosná verze zařízení, stačí jej položit na stůl a začít pracovat. Velmi dlouhá životnost laserového paprsku umožňuje používat přístroj po mnoho let.

Naše zařízení má všechny potřebné certifikáty a prohlášení o shodě CE.

Poskytujeme podporu po nákupu, nákup od nás si můžete být jisti, že zařízení je té nejvyšší kvality a náš servis splní očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků
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Nejdůležitější vlastnosti:

Mobilita
Přístroj může být přemísťován z jednoho místa na druhé, vejde se dokonce i do batohu. Díky velikosti jej lze postavit na stůl, například vedle notebooku.
Životnost laserového zdroje - 10 000 hodin
Díky použití nejnovější technologie vytváření laserových paprsků, přes speciální diodu, byla životnost paprsku zvýšena na cca 10 000 hodin.
Připojení k PC
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Zařízení lze ovládat pomocí PC

Použití:

Chcete vyrobit památku pro sebe nebo svého známého? Tiskněte materiály s logem? Očíslovat, organizovat, označit - to vše
zvládnete pomocí DK-8-KZ. Zařízení je ideální pro pro využití v reklamním odvětví.
Zařízení je ideální pro výrobu gadgetů s vlastním logem, můžete označit výrobky nebo vyrobit jmenovky. Gravírování na dřevě
se v ničem neliší od profesionálního gravírovacího zařízení za několik set tisíc - v případě mini gravírky NEJE jsme omezeni
pouze velikostí pracovní plochy 38x38x70mm
Gravírka je průchozí, takže obrobek může být mnohem větší než pracovní plocha pro gravírování.
Parametry:

Výkon: 1500mW
Rozlišení rytce: 350 dpi
Rozměry zařízení: výška 19cm, šířka 16cm, délka 14,5cm
Pracovní plocha: 38x38 mm
Max. výška gravírovaného předmětu: 70 mm
Formát souboru s rytím: libovolná bitmapa (bez křivek)
Grafické rozlišení: 512x512 px
Vstup dat: USB
Konstrukční materiály: sklo, hliník, ocel
Maximální čas nepřetržité práce: až 2 hodiny (pak 15 minut)
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Životnost laserového paprsku: 10 000 hodin
Podporované operační systémy: winXP, win7, win8, win10,
Možnost výměny laseru
Vlnová délka světla: 405nm

Sada obsahuje:

mini gravírka NEJE
Uživatelská příručka v češtině
Software CD
Napájecí kabel
Kabel USB
Imbusový klíč
Pero se suchým mazáním
Silikonová podložka
Vzorky gravírovacích materiálů
Záruka pre fyzické osoby je 24 mesiacov.
Záruka pre právnické osoby je 12 mesiacov.
Záruka na CO2 laserovú tubu je 6 mesiacov.
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