
Hayaller�n�z� �ster hob�ye �ster para kazanmaya dönüştürün.. 

S�luet C�hazları Ned�r ve Neler Yaparlar?

Küçük ebatlı kes�c� ve ç�z�c� c�hazlardır. Hob� ve kazanç maksatlı her yerde kullanılab�l�r. Kumaş, keçe, 
kağıt, karton, folyo, tekst�l folyosu, mıknatıslı folyo, çıkartma kağıt, pvc, polyester, asetat, polyester, 
eva sünger� ve benzer� b�rçok malzemey� keseb�l�r. İlaveten malzeme üzer�ne baskı (pr�nt) yapılmış 
şek�l veya logoları da üzer�ndek� kamera �le doğru yerler�n� bulup hatasız etrafından keseb�l�rs�n�z. 
S�luet c�hazları; Türkçe d�zayn ve kes�m programı �le b�rl�kte gelmekted�r. Program �ç�nde hazır 
ç�z�mler� olduğu g�b� kend�n�zde �sted�ğ�n�z ç�z�m� kolaylıkla hazırlayab�l�rs�n�z. 

• Reklam Folyo Kes�mler�nde

• Karton Kes�mler�nde

• Maket Yapımlarında

• Okullarda Eğ�t�mde

• Res�m Albümü Kes�m�nde

• Mıknatıs Folyo Kes�mler�nde
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• Cam Eşya Süslemeler�nde

• Şablon Yapımlarında

• Tekst�l Folyosu Kes�mler�nde

• Çelenk Yazısı Kes�m�nde

• Damla Et�ket Kes�mler�nde

• Dekorasyon Süslemeler�nde

• Kalem Ç�z�mler�nde

• Hob� Çalışmalarında

• Hed�ye Kartı ve Davet�yelerde

• Yönlend�rmelerde

• D�ğer Et�ket Kes�mler�nde



KazımaÇizim
Net İşlem

Boyu Uç Ade�Net İşlem
Eni

Cameo
Aynı ev�n�zdek� b�r yazıcı g�b�, usb kablosu �le b�lg�sayarınıza
bağlanır. Fakat yazıcıya benzemeyen yanı, b�r kes�m �ğnes�ne
sah�p olmasıdır.

Kağıt, karton, asetat, folyo, pvc, kumaş, keçe,der� g�b� b��rçok
malzemey� 2 mm kalınlığa kadar keseb�l�r.

Otomat�k poza tanıma özell�ğ� mevcuttur ve P�xScan uyumludur.

Kes�m en� 30cm, kesm boyu 3 metred�r.

Hem c�haz hem de yazılım Türkçe d�l�nde ve kolay kulanımlıdır.

Cur�o
Aynı anda kes�m, ç�z�m, kabartma, �nd�rme ve etrafını kesme
özell�kler�ne sh�pt�r.

2 ayrı uç �le aynı anda 2 mm’ye kadar kes�m ç�z�m yapab�l�r.

Kes�m en� 20cm, kes�m boyu 30cm’d�r.

Hem c�haz hem de yazılım Türkçe d�l�nde ve kolay kulanımlıdır.

Portra�t

Hem c�haz hem de yazılım Türkçe d�l�nde ve kolay kulanımlıdır.

M�nt

Kağıt, karton, asetat, folyo, pvc, kumaş, keçe, der� g�b� b�rçok

malzemey� keseb�l�r. İlaveten otomat�k poza tanıma özell�ğ�
mevcuttur ve P�xScan uyumludur.

Kes�m en� 20 cm, kes�m boyu 100 cm d�r.

C�haz ‘termal baskı’ özell�ğ� �le özel tasarımlar �ç�n 3D etk�l�
damgalar hazırlamanızı sağlar.

Damgalar kolaylıkla tasarlanır mürekkeb� eklenerek kullanıma
hazırdır.

Her damgayı 50 defaya kadar kullanab�l�rs�n�z.

30 cm

Cur�o

Portra�t

Kesim Kabartma

21 cm

20 cm

300 cm

30 cm

100 cm

2

2

1

Evet

Evet

Evet Evet

Evet

Evet

Evet Evet

Hayır Hayır

HayırHayır

Cameo

Daha ayrın�lı bilgi ve demo için;

Perpa A Blok Kat:11 No: 1476 Okmeydanı / İstanbul

Tel: 0212 320 26 60          Faks: 0212 320 26 63 

www.carepromo.com

Ticaret Sicil No: 298871

info@carepromo.com
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