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      CM600

Scan det. Skær det. Skab det.Se det.

• Scanner i 300dpi

• 600 indbyggede designs, her iblandt
100 quilte mønstre og 5 alfabeter

•  Scan dit design, gem det og brug det 
   som tegning eller til at skære efter
• Ekstra tilbehør penne til at tegne med

Scan et billede, foto eller tegning 
og skær herefter efter figuren eller 
konturen ud - uden brug af faste 
skabeloner eller pc.



Scan-to-cut data

Skær i stof
Nemt at skære præcise stof motiver. 
Ved at kombinere en sy-linje og en 
skærelinje, du kan optegne din sylinje 
og herved få en præcis sy-linje.

Penne til at tegne med 
(tilbehør)

Lys, stor farve LCD-berøringsskærm

300  dpi 
scanner

Anbefalede skæremåtter 30,48x30,48cm 
(12"x12") og 30,48x60,96cm (12"x24")

Medfølgende tilbehør:

• Standard-kniv holder
• Standard-kniv
• Standard skæremåtte 30,48x30,48cm (12"x12")

• Tilbehørspose

Ekstra tilbehør:
• Dyb-kniv holder

Find mere infomation besøg www.scanncut.dk.

Kontakt:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vibel, Germany

Tlf. nr. 61 77 41 66 (Dansk konsulent)
www.scanncut.dk
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Velkommen til verdens første skæremaskine til 
hjemme og hobby brug med indbygget scanner.

Et stort velkommen til en helt ny verden.
Scanner i 300dpi

600 indbyggede designs, 
her iblandt 100 quilte 
mønstre og 5 alfabeter
Vælg mellem de grundlæggende 
skabeloner, indviklede mønstre, kanter, 
quilte mønstre, fonte og meget mere. 
Du skal blot vælge et design, og få det 
på dit valgte materiale.

Skær direkte

• Let klæbende skæremåtte 30,48x30,48cm (12"x12")
• Spartel
• Pen 

     ark på 30,48x30,48cm (12"x12")
• Pen-holder til tuscher
• 6 tuscher i forskellige farver
•   1 vandopløselig tusch og 1 luftopløselig tusch (sæt)
   

29,72 cm (11,7") 
skæreflade

• Dyb-kniv 
• Kraftigt klæbende film anbefales til stof,

Scan stort set alt - en håndlavede 
tegninger, et udklip af et magasin, eller 
et foto og meget meget mere - skab 
endeløse designs og gem dem i 
maskinens hukommelse.

Scan dit design og gem det som en fil. 
ScanNCut vil automatisk skære en 
linjen.

Med ScanNCut, har du mulighed at 
udskifte kniven med en pen - så det er 
muligt at lave en stregtegning enten af 
de indbyggede designs, tekster eller 
dine ind-scannede tegninger.

     ark på 30,48x30,48cm (12"x12")
• Baggrundsmateriale til applikationer, 

Scan dit materiale, definér kantlinjen, og  
skære motivet ud. 


