
Se det – skan det – skær det – skab det
Den skærer nøjagtigt ud i karton, papir, folie, plastik, stof, kork og mange andre materialer. Den indbyggede 300 dpi 
skanner forvandler indskannede billeder/tegninger til unikke designs i papir, stof, selvklæbende folier. Du kan nu lave 
dine egne klistermærker, kort, indbydelser, scrapbookings, samt stof stykker til applikationer og ikke mindst til 
quiltning/patchwork. Maskinen arbejder selvstændigt uden brug af computer/pc, software eller faste (dyre) skabeloner. 
Alle designs kan frit ændres i størrelse.

CM 900
Indbygge scanner 300 dpi 300 dpi
Indbyggede mønstre 500 700

Indbyggede quilt mønstre 100 140

Total indbyggede mønstre 500 1102
Ekstra appilkationer - 50 på CD

Indbyggede fonte 5 15
Skæremåtte (standard) 12"×12" 1 1
Skæremåtte (papir) 12"×12" 1 1

Holder til standard kniv 

1 1

Kniv standard 

1 1

Skæremåtte (mellem) 12"×12" 

- 1
Holder til skriveredskaber 

- 1Tusser (6 forskellige farver) 

- 1

Tusser til stof (forsvinder ved luft eller vand) - 1

Dobbelt klæbende til applikationer (47×90 cm) - 2 ark af 30×41 cm

Ekstra klæbende til brug at skære i stof 
(30,5×30,5 cm 4 stk.) 

- 2 ark af 30,5×30,5 cm

Tilbehørspose 1 1

Spatel 1 1

Pen 1 1

On-line program til at konstruere mønstre 

 Skæretryk fra 210 g (-9) – 1.260 g (+9) 

 Max tykkelse af materiale 1,7 mm 

 

Hukommelse i maskinen 1 MB 60 mønster  

USB-stik max 32 GB 

 

Vejl. udsalgs pris kr. 3.495,- kr. 4.795,-

Sammenlliigning CCMM300

CM300 
kr. 3.495,-

CM900 
kr. 4.795,-

Trådløs overførsel af mønstre fra computer -



Find fl ere oplysninger på www.brothersewing.dk og kreativ hjemmeside www.ssmd.dk

Penne + holder

Måtte

Knive + holder

Materialer

USB med motiver

Opgraderings kit

Vejl. udsalg

Skæremåtte (papir) 12"×12" 155,00
Skæremåtte (mellem) 12”×12” 190,00
Skæremåtte (standard) 12”×12”  240,00
Scanningsmåtte 12”×12” 240,00
Skæremåtte (papir) 12"×24" 260,00
Skæremåtte (standard) 12"×24" 290,00
Holder til standard kniv 140,00
Holder til dyb kniv 140,00
Kniv standard 80,00
Kniv dyb 90,00
Holder til skriveredskaber 130,00
Tusser (6 forskellige farver) 120,00
Tusser til stof (forsvinder ved luft eller vand) 90,00
Dobbelt klæbende til applikationer (47×90 cm) 80,00
Etiket kit 290,00
Etiket ark 240,00
Rhinesten kit 695,00
Rhinesten ark (3 ark) 240,00
Rhinesten ark (overførings 7 ark) 120,00
USB kort 1 med quilte mønstre (55 designs) 525,00
USB kort 2 med applikationer (50 designs) 525,00
USB kort 3 Wallstickers (75 designs). 525,00
USB kort 4 med 3D-æsker + fi gurer (50 designs) 525,00




