SDX1200 & SDX1000
• Stand-alone – geen pc nodig
• Snijdt materialen tot 3 mm dik,
zoals foam en vilt.
• Ingebouwde scanner
• Volledig automatisch mes
• Talloze voorgeprogrammeerde patronen
en lettertypen
• Draadloze verbinding
• Snijdt nauwkeuriger, sneller en stiller

3 Redenen om voor ScanNCut DX te kiezen
1. GEMAKKELIJK in gebruik!
Geen extra hardware nodig
De ScanNCut DX werkt volledig stand-alone, wat betekent dat de machine niet
met een computer verbonden hoeft te worden. Geen enkele scan- of
snijmachine kan dat.
Ontwerp ook buitenshuis
De ScanNCut DX is perfect draagbaar, zodat u uw creativiteit altijd en overal
kunt uitleven! Waar u ook bent, creëer en bewerk uw ontwerpen op het grote
touchscreen, om ze vervolgens op te snijden, tekenen of scannen. Geheel naar
uw eigen wensen.
Volautomatisch snijden.
Geniet van stressvrij hobbyplezier dankzij het automatisch instelbare mes. En
met ‘automatisch’ bedoelen we ook écht automatisch! De sensor van de
machine herkent de dikte van het materiaal en past de instellingen van het mes
aan zonder dat u ook maar iets hoeft te doen, ongeacht het type of de dikte
van het materiaal (tot 3 mm). Fantastisch voor beginners én voor meer
ervaren hobbyisten.

2. Zo veelzijdig
De ScanNCut DX kan enorm veel verschillende materialen
snijden, van dunne stof tot materialen zoals vilt, kurk en foam
tot 3 mm dik.
Mes met sensortechnologie
Het nieuwe automatische mes geeft u de vrijheid en
veelzijdigheid om verschillende dikkere materialen te snijden
zonder het mes te vervangen. Met het (bij de SDX1200
geleverde) speciaal ontwikkelde automatische mes voor
het snijden van dunne stof, kan de ScanNCut DX dunne
stof zonder versteviging perfect snijden.
Onbeperkte ontwerpmogelijkheden
The ScanNCut DX heeft een ingebouwde scanner, waarmee
u nagenoeg alles kunt scannen: een zelfgemaakte tekening,
een knipsel uit een tijdschrift, uw favoriete foto's en nog veel
meer. De creatieve mogelijkheden zijn ongekend! Met ons
gratis programma CanvasWorkspace maakt u eindeloos
veel eigen ontwerpen en bewaart u die in het geheugen
van de machine, om ze steeds weer opnieuw te
kunnen gebruiken.

3. Uiterst precies en stabiel
De ScanNCut DX is ontwikkeld om u de meest nauwkeurige snijresultaten ooit te kunnen bieden, zelfs voor complexe
patronen en dikkere materialen. Sneller dan voorgaande modellen en stiller dan ooit tevoren. Het snijden en tekenen is niet
alleen sneller klaar, de ScanNCut DX werkt vlotter en relaxter.

Welkom in een geheel nieuwe wereld van innovatie
De nieuwe ScanNCut DX is de perfecte snijmachine voor de hobbyist en
professionele gebruiker. Robuust en voorzien van vele unieke mogelijkheden; er
zal een heel nieuwe wereld van design voor u open gaan!
LCD-kleuren touchscreen: 12,7 cm
WLAN – Draadloze verbinding

Volledig automatisch
mes – 3 mm

Twee USB-poorten
voor aansluiting
met computer en
media

Touch-pen en
spatelhouder

600DPI-scanner*
met een
scangebied van
305 x 610 mm**

Geschikt voor snijmatten van
305 x 305 mm (12” x 12”) en 305 x 610 (12” x 24”)

Handig opbergvak
voor accessoires

De ScanNCut DX is een kleine maar veelzijdige snijmachine. Vol met fantastische
functies waarmee u uw creativiteit tot ongekende hoogtes brengt.

* Voor functie: Scannen naar USB

Stand-Alone

Mes met sensortechnologie

Creëer en bewerk uw ontwerpen op het
heldere 12,7 cm touchscreen. Dankzij
het extra grote, niet-spiegelende
touchscreen kunt u uw ontwerpen heel
gemakkelijk bewerken, inzoomen en
personaliseren, zonder dat u een
computer nodig heeft.

Met het automatisch instelbare mes wint
u tijd en snijdt u moeiteloos, zonder
giswerk. Het bepaalt immers
automatisch de juiste snijdiepte en druk
die nodig is voor een perfecte
snijresultaten. Voor de optimale
perfectie kunnen de instellingen ook
nog handmatig worden aangepast.

** Maximaal scangebied op SDX1000: 297 x 298 mm | Scanmat is optioneel verkrijgbaar

Ingebouwde scanner

Scan-To-Cut-Data

U kunt vrijwel alles scannen: een
zelfgemaakte tekening, een knipsel uit
een tijdschrift, uw favoriete foto's en nog
veel meer. Maak eindeloos veel
snijontwerpen en sla deze op in het
geheugen van de machine.

Scan, bewerk en creëer uw eigen
ontwerpen en sla ze op als snijbestand.
ScanNCut maakt automatisch snijlijnen;
om te snijden, te tekenen of te
embossen*.

Direct snijden & half gesneden

Scannen naar USB met 600DPI

Scan uw materiaal, laat de ScanNCut
DX de contouren van de te snijden
vormen bepalen, die u vervolgens direct
kunt laten uitsnijden. Niet langer meer
moeizaam met de hand uitknippen van
vormen uit uw favoriete papiersoorten
en stoffen.
Ook fantastisch voor het snijden van
gepersonaliseerde stickers, met de
handige functie: half-gesneden.

Scan uw favoriete foto's, tekeningen of
grote patronen op het royale
scangebied tot wel 297 x 603 mm met
de scanmat van 610 mm. Bewaar direct
op de USB-stick als jpeg-bestanden.

Achtergrondscan

Snijden tot 3 mm diep

Geen verspilling, maar gebruik de
overgebleven restjes papier en stof.
Met onze achtergrondscanfunctie kunt
u uw ontwerp precies plaatsen op het
nog te gebruiken papier. Zo bespaart u
veel op uw uitgaven aan snijmaterialen!

Snij dikkere materialen zoals
schuimvellen (foam) en vilt tot 3 mm dik.
Het nieuwe mes van 3 mm geeft u de
vrijheid om te werken met diverse
materialen, alles met één veelzijdig mes.

WLAN – draadloze verbinding

Stof snijden

Dankzij een draadloze verbinding kunt u
rechtstreeks vanuit uw gratis
CanvasWorkspace-account ontwerpen
verzenden.
Zonder gebruik van een USB-stick of
kabel naar uw pc.

Quilters, opgelet! Snij met één druk op de
knop perfecte quilt- en patchworkstukken.
ScanNCut kan ook gewenste
naadtoeslagen op de patch tekenen en
vervolgens inclusief naad snijden.
Op deze manier kunt u uw kostbare tijd
gebruiken voor wat u écht graag doet.

* Voor de embossingfunctie is een aanvullende
embossing set vereist

* De Scanmat van 610 mm is verkrijgbaar als
optioneel accessoire voor SDX1200
** SDX1000 kan scannen tot maximaal 297 x 298 mm

* Bij de SDX1000 dient een automatisch mes voor
dunne stof en de extra klevende laag voor het
snijden van dunne stof zonder versteviging,
extra te worden aangekocht.

Tekenen

Voorgeprogrammeerde patronen

Met de ScanNCut DX kunt u uw
snijbestand omzetten in een
tekenbestand – bijvoorbeeld van een
voorgeprammeerd snijpatroon of een
ingescande schets.

De ScanNCut DX beschikt over een grote
keuze aan voorgeprogrammeerde
lettertypen en patronen, waaronder ook
quilt- en applicatiepatronen*. Ruimschoots
genoeg voor ieder wat wils; voor ieder
project en iedere gelegenheid. U hebt de
keuze uit basisvormen, creatieve ontwerpen,
randen, quilt- en applicatiepatronen,
lettertypen en nog veel meer.
* Voorgeprogrammeerde applicatiepatronen zijn enkel
beschikbbaar op SDX1200

SVG

Lezen van SVG-gegevens

Lezen van PES/PHC/PHX*

U hoeft SVG-bestanden niet meer
converteren voor u gaat snijden, omdat
de ScanNCut DX ze rechtstreeks kan
lezen. Zo heeft u nóg meer tijd om uw
eigen creaties te maken.

Zet uw favoriete PES/PHC/PHXborduurgegevens** op de SDX1200
rechtstreeks om in snij- of tekenbestanden.
Met de mogelijkheid om grijze, gekleurde,
gebied- en stiklijnen te herkennen, kunnen
uw omgezette borduurgegevens nu
worden gebruikt voor bijzondere lijn-, snij-,
embossing- en foiling projecten.
* Alleen toepasbaar op de SDX1200.
** Om PHX-bestanden te kunnen lezen,
dient softwareversie 1.1x of hoger te zijn geïnstalleerd

Functies

SDX1000

SDX1200

Stand-alone/pc-randapparaat

Stand-alone

Stand-alone

682

1303

9

17

3 mm

3 mm

Instelbare mesdiepte

Volledig automatisch

Volledig automatisch

Instelbare mesdruk

Volledig automatisch

Volledig automatisch

Handmatig op het scherm

Handmatig op het scherm

Ingebouwde 600DPI scanner*
Totaal aantal ingebouwde ontwerpen
Ingebouwde lettertypen
Geschikt voor draadloze verbinding
(WLAN)
Maximale snijdikte

Half-gesneden stickerinstelling
Dunne stoffen snijden (zonder
versteviging)
Instelbare snijsnelheid
Afmeting mat (breedte x lengte)

(Optioneel)
Handmatig instelbaar
op de machine

Handmatig instelbaar
op de machine

305 x 305 mm (12” x 12”) 305 x 305 mm (12” x 12”)
(Optioneel: lengte 610 mm) (Optioneel: lengte 610 mm)

610 mm scanfunctie
Lezen van SVG-bestanden
Lezen van PES/PHC/PHX-bestanden*
(*PHX-bestands herkenning;
vanaf softwareversie 1.1x of hoger)

Via CanvasWorkspace of
direct importeren naar
de machine
–

Via CanvasWorkspace of
direct importeren naar
de machine
de meeste PES/PHC/
PHX-gegevens*

USB-poort voor media
Directe gegevensoverdracht via
USB‑kabel op CanvasWorkspace
(een verbinding via USB-kabel is
enkel beschikbaar voor Windows pc.
USB‑kabel niet inbegrepen)
Tekenfunctie

(Optioneel)

Functie voor Rollfeeder

(Optioneel)

Snijdruk (gramkracht)

Max. ca. 1260 gf

(Optioneel)
Max. ca. 1260 gf
* Voor functie: Scannen naar USB

Bijgeleverde accessoires

SDX1000

SDX1200

Touchpen
Spatel

CanvasWorkspace –
nu ook voor pc
Onze gratis, ‘in the cloud’ gebaseerde
ontwerp-applicatie is nu verkrijgbaar voor pc ...
en is nog steeds GRATIS!
Ontwerp wanneer en waar u wilt en breng uw
ontwerpen draadloos over van uw computer
naar uw ScanNCut of via een USB-stick.
CanvasWorkspace bevat ook honderden gratis
projecten, voor nog meer inspiratie.
canvasworkspace.brother.com

Stifthouder

–

Set van 6 gekleurde stiften

–

Set van 2 soorten uitwisbare stiften

–

Automatisch instelbaar mes
(met houder)
Automatisch instelbaar mes voor
dunne stof (met houder)

–

Standaardmat 305 mm x 305 mm
Licht plakkende mat 305 mm x 305 mm

–

Opstrijkvel voor applicaties (2 stuks)

–

Sterk plakkend vel voor snijden van stof
(2 stuks)

–

Instructiehandleiding

Web Download

Web Download

Web Download

Web Download

Beknopte bedieningshandleiding
Lijst met patronen
Startgids en voorbeeld karton

Nieuwe creatieve mogelijkheden

Stickermateriaal (vinyl) snijden – zonder mat*
Met de Rollfeeder functiews kunt u nu stickermateriaal vanaf de rol direct snijden zonder
dat u een mat nodig hebt.
* Alleen mogelijk bij na aankoop van de Rollfeeder. Voor het gebruik van de functie voor de Rollfeeder dient
CanvasWorkspace (pc-versie) te worden geïnstalleerd.

Half-gesneden stickers
Wanneer u werkt met de Rollfeeder, zal ScanNCut DX
automatisch tot halverwege snijden. Waardoor alleen de
stickervormen worden gesneden (bovenste laag) en de drager
niet. Alweer zo'n handige functie die alles vereenvoudigt!

Eindeloze creativiteit
Met ons uitgebreide aanbod accessoires brengt Brother en de ScanNCut DX
uw creatieve projecten naar een hoger niveau. Ontdek de Rhinestone Kit,
de Printbare Stickerkit, de Embossing Kit, Foiling Kit en zoveel meer.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar uw erkende Brother dealer of naar www.brotherscanncut.eu

Nederland: @brotherscanncut.nl
België: @brotherscanncut.be.nl

Uw Brother dealer:

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany
www.brotherscanncut.eu

De specificaties zijn correct bij het ter perse gaan, wijzigingen voorbehouden. Laatste wijziging 2018.08. #SNCDX_NL

Verruim uw creatieve mogelijkheden met de optionele Rollfeeder. Perfect voor
langere ontwerpen voor interieurdecoratie of winkel etalages, of om een groot
aantal stickers of logo's in één keer te snijden.

