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ScanNCut oversigt 

Den skærer nøjagtigt ud i: 

Karton, papir, folie, plastik, stof, kork og mange andre materialer  

Den indbyggede 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. 
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  ScanNCut CM300 

 

Bedst egnet til begyndere og let 
hobbybrug. Med en 300 dpi, meget 
nøjagtig indbygget skanner, gør 
ScanNCut CM300 det utroligt nemt 
at få alle dine håndværksideer til live. 
Bare tag ethvert billede, foto eller 
håndtegnet skitse, skann det, og skær 
derefter nøjagtigt de former eller 
konturer, du ønsker, alt sammen i en 
maskine. 

ScanNCut SDX900  
 

Brother SDX900's er lille bror i SDX-
serien. Lidt mindre, men meget 
tydelig højopløsningsskærm. 
Skæremaskiner til hjem og hobby. 
Tilbyder en indbygget skanner, kan 
skanne ind i 30cm, det er perfekt til 
at skære nøjagtige former ud i en 
række forskellige materialer. Kan 
skære op til 3mm materiale  

Nyd at udtrykke din kreativitet med 
den funktionsrige ScanNCut 
SDX900. 

 

Man kan arbejde selvstændigt med CM-serien, skan din skabelon, skær skabelonen ud 
eller skær den ud i flere eksemplarer. 

På skærmen er der mange muligheder for at redigere og sætte flere dele sammen. Sætter 
automatisk op i rækker eller så materialebesparende som muligt. 

Mulighed for at tilkøbe flere funktioner, såsom Rhinsten, Prægning m.m. 

Zoom op til 400%, flytte på zoom skærmen, fortryde funktion m.m. fra ver. 1.30 

Skær op til 1.5mm. manuel justering af kniv og tryk. Skæretryk fra 210g til 1260g.     
USB-stik max. 32GB. Max. tykkelse af materiale 1,5mm. Hukommelse i maskinen 1MB 
ca. 600 mønstre. Kan læse SVG-filer. 

 

 

4.795,- kr. 

 

3.495,- kr. 
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  Ligesom CM-serien, kan man arbejde selvstændigt på SDX-serien. 

Flere muligheder for at udvide med flere funktioner, såsom Rullefeeder (skærer i vinyl 
op til 1.8m lamgt), Paper piercing m.m. 

Større skærm (SDX1200 og SDX2200D med mange muligheder for at redigere og sætte 
flere dele sammen.     

Meget lydsvag og men at være i sammen rum med. 

Skærer op til 3mm og automatisk kniv og -tryk, der automatisk indstilles efter det 
materiale du skærer i. 

 

 ScanNCut SDX1200 
 

Efterlad arbejdskrævende 
håndskæring bag dig med ScanNCut 
SDX1200. Brug blot den indbyggede 
600 dpi-skanner til at skanne ethvert 
billede, foto eller håndtegnet skitse, 
og denne maskine, vil automatisk 
Skærer de nøjagtige former eller 
konturer, du ønsker. 

Tegne redskaber medfølger, så man 
har mulighed også for at tegne. 

ScanNCut SDX2200D  
 

Nu kan du genskabe Disney's magi i 
dit eget hjem! Uanset om det perso-
naliserer din families garderobe, 
skaber smuk boligindretning eller 
laver magiske gaver, er SDX2200D 
den eneste hjemmemaskine og 
hobbymaskine, du har brug for. 

Skan det, skær det op, og opret det på 
få minutter med SDX2200D, vores 
mest fortryllede elektroniske 
håndværksskæremaskine. 

5.795,- kr. 

 

6.995,- kr. 

 

Gratis software passer til alle modeller, prøv den her : 

https://canvasworkspace.brother.com/en 

https://canvasworkspace.brother.com/en
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Kontakt:                                        

 

 

 

Flere oplysning på www.brothersy.dk 

ScanNCut oversigt CM300 SDX900 SDX1200 SDX2200D

Indbyggede motiver 601 682 1300 1300 +
132 Disney motiver

Indbyggede fonte 5 7 17 17

LCD skærm 3.7" 3.47" 5"/12.7cm 5"/12.7cm

Skære område 297x297mm 
297x610mm

297x297mm 
297x610mm

297x297mm 
297x610mm

297x297mm 
297x610mm

Tykkelse af materiale 1.5mm 3mm 3mm 3mm

Kniv Man justere selv Automatisk Automastik Automatisk

Ind skanning 30.5cm 30.5cm 60.5cm 60.5cm

Antal af indskannede dele op til 300 stk. Omkring 600 stk. Omkring 600 stk. omkring 600 stk.

Skanner kapacitet 300dpi 600dpi 600dpi 600dpi

Trådløs overførsel  - Ja Ja Ja

Kan læse PES-filer (Fra PE-Desig  -  - Ja Ja

Kniv med holder 1 stk. 1 stk. 2 stk. 2 stk.

Tusch holder med 8 penne  -  - Ja Ja

Skæremåtte 12"x12" 1 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk.

Dobbelt klæbende til applikationer  -  - 2 stk.
af 30c41cm

2 stk.
af 30c41cm

Ekstra klæbende til brug ved stof  -  - 2 stk.
af 30.5x30.5cm

2 stk.
af 30.5x30.5cm

Multi penholder  -  -  - Ja

Mini Rhinstens kit  -  -  - Ja

Ekstra tilbehørs kit CM-serie SDX-serie
Rhinstens kit Ja Ja
Klistermærker Ja Ja
Stempel Ja Ja
Prægning Ja Ja
Folieoverførsel Ja Ja
Skæring i langbaner (Roll feed) Nej Ja
Motiv af små huller Nej Ja
Kallligrafi Nej Ja
Vinyl kit med og uden Disney Nej Ja
Print til udskæring Nej Ja
Link til andre programmer Nej Ja
Taske med hjul Ja Ja


