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TYTUŁ: Japońskie plotery Graphtec - 100% zadowolenie!

CENA: DO UZGODNIENIA

PARAMETRY:  Nowy

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: VES PLOTER s.c. (.: vesploter :.)
  Adres:
  Miasto: Warszawa
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: +48 22 633 36 14
                

OPIS:

Inżynierska seria japońskich ploterów tnąco-rysujących CE5000
Graphtec - została stworzona z myślą o tych Odbiorcach, którzy
poszukują plotera o bardzo dobrych parametrach technicznych
za rozsądną cenę!

Sprawdzone i polecane przez Użytkowników!

Seria CE5000 to idealne rozwiązanie dla wszystkich działających w branży reklamowej, kamieniarskiej, przemysłowej.

Plotery z tej serii to nowoczesne urządzenia, pozwalające uzyskać wysokie zyski przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Doskonałe parametry w połączeniu z rozsądną ceną powodują, że są to jedne z najczęściej wybieranych ploterów w Polsce.

Ploter pracuje na mediach o szerokości:
CE5000-40PRO ( 5 - 48, 4 cm), CE5000-60 ( 5-71, 2 cm), CE5000-120 (8, 5 - 134, 6 cm)

Dla kogo:
Idealny dla firm rozpoczynających oraz prowadzących działalność w branży reklamowej, kamieniarskiej, przemysłowej.
To co ich Użytkownicy ceną w nich najbardziej:
- bardzo wysoka precyzja cięcia - system automatycznego odczytu znaczników ARMS
(jeden z najbardziej precyzyjnych na polskim rynku)
- bardzo wysoka dokładność cięcia - minimalna wielkość znaków już od 5 mm
- ekonomiczne wykorzystanie mediów - minimalna szerokość folii, papieru już od 5 cm
-aplikacja umożliwiająca wycinanie na wylot (dostępna jedynie w najdroższy ploterach tnących)
- kompatybilność z powszechnie używanymi programami graficznymi (CorelDraw i Adobe Illustrator)
- kompatybilność z środowiskiem Windows i Macintosh
- bardzo funkcjonalne i przejrzyste oprogramowanie graficzne Cutting Master
- łatwość obsługi (nawet dla początkujących Użytkowników)
- przyjazny i intuicyjny panel sterowania
- bardzo dobre parametry techniczne, solidna konstrukcja

Wszechstronność umożliwia szeroki zakres zastosowań:
naklejki, naklejki wypukłe( 3D ), naklejki french, etykiety, grafika na pojazdy, witryny sklepowe, grafika ścienna, grafika na odzież,
parasole, smycze, breloki, kubki, podkładki pod mysz komputerową, odblaski, opaski silikonowe, taśmy z nadrukiem, art. biurowe, na
wyroby ze szkła, porcelany, grafika artystyczna, zaproszenia, grafika weselna, ślubna, urodzinowa, imieninowa, świąteczna, grafika na
tablice informacyjne, szablony, kreślenie schematów, szablonów obuwniczych, odzieżowych, grafika na pomniki itp.

media:
folie samoprzylepne, ploterowe, do oklejania pojazdów, maskujące, transferowe, fluorescencyjne, odblaskowe, do piaskowania, flex,
flock, sublifock, ścienne, witrażowe, kasetonowe, dekoracyjne na szkło, poliestrowe, magnetyczne, winylowe, podłogowe, akrylowe,
adhezyjne, szablonowe, brokatowe i pryzmatyczne, kryjące, papier kreślarski, albumowy, fotograficzny typu Inkjet, cienkie kartony i
papier biurowy, transferowy, cienkie tworzywa itp.
W cenie z ploterem: akcesoria eksploatacyjne, pełne oprogramowanie, program graficzny, transport i profesjonalne, indywidualne
szkolenie z zakresu instalacji i obsługi plotera*, 2 - letnia gwarancja, fachowe wsparcie techniczno - doradcze!
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Gwarancja zadowolenia albo zwrot pieniędzy!

Nie wiesz jaki ploter spełni Twoje oczekiwania?, potrzebujesz bezpłatnej porady - skontaktuje się z naszym doradcą!!

e-mail: vesploter@vesploter.pl
tel. 22 633 36 14
www.vesploter.pl


