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Zien. Scannen. Snijden. Maken.

• Ingebouwde 300 dpi-scanner

• Vijf lettertypen en 840 ingebouwde
ontwerpen inclusief 140 quiltpatronen

• Scan uw ontwerp en sla het op
als snij- of tekenbestand

• Helder, groot kleuren LCD scherm

• Inclusief tekenfuncties

Scan een afbeelding of tekening en
snij de vormen en fi guren direct en
nauwkeurig uit – zonder computer!



Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

www.scanncut.eu

Maak kennis met de eerste thuis- en hobbysnijmachine
ter wereld met een ingebouwde scanner.

Welkom in een geheel nieuwe wereld van innovatie.

Inclusief accessoires:

• Houder standaardmes
• Standaardmes
• Houder mes voor dik materiaal
• Mes voor dik materiaal
• 2 Standaardmatten 12” x 12” (305 x 305 mm)
• Lichtplakkende mat 12” x 12” (305 x 305 mm)
• 2 Vellen sterk klevende fi xatie 12” x 12” (305 x 305 mm)
• 2 Opstrijkvellen voor applicatie 12” x 16” (305 x 406 mm)
• 50 Speciale applicatiepatronen op CD
• Set van 6 gekleurde stiften
• Set van 2 soorten uitwisbare stiften
• Houder voor stift
• Spatel
• Touch pen
• Accessoire-etui

Ingebouwde 300 dpi-scanner
U kunt vrijwel alles scannen:
een zelfgemaakte tekening, een knipsel
uit een tijdschrift, dierbare foto’s en nog
veel meer - maak eindeloos veel
snijontwerpen en sla deze op in het
geheugen van de machine.

Scan-To-Cut-Data
Scan uw ontwerp in en sla het op als
snij-of tekenbestand. ScanNCut maakt
automatisch de snijlijnen.

Vijf lettertypen en
840 ingebouwde ontwerpen,
inclusief 140 quiltpatronen
U hebt de keuze uit basisvormen, cre-
atieve ontwerpen, randen, quiltpatronen,
lettertypen en nog veel meer. Selecteer
een ontwerp en scan de te snijden
materialen in. Bepaal zelf de plaats waar
u het ontwerp wilt uitsnijden.

Stof snijden
Snij gemakkelijk nauwkeurige stofdelen. 
Door gebruik te maken van de uitwisbare 
stiften, kunt u uw naadtoeslag tekenen 
en nauwkeurige naailijnen aanbrengen.

Direct snijden
Scan uw materiaal. ScanNCut laat de
contouren van de te snijden vormen 
ziendie u direct kunt laten uitsnijden.
U hoeft niet meer moeizaam met de
hand uw fi guren uit te knippen uit
uw favoriete papiersoorten en stoffen.

Tekenen
Met ScanNCut kun u uw snijbestand
omzetten in tekeningen, ongeacht of dit 
afkomstig is van een eerder gescande 
afbeelding of een ingebouwd ontwerp.

Helder, groot lcd-kleurentouchscreen

300 dpi-
scanner

11,7” (297 mm)
breed snijgebied

Is geschikt voor snijmatten van
12” x 12” (305 x 305 mm) en

12” x 24” (305 x 610 mm)
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Uw Brother Specialist :

Voor meer informatie en verkooppunten verwijzen wij u graag naar website www.scanncut.eu.

Optionele extra’s:

• Standaardmatten 12” x 24” (305 x 610 mm)
• Lichtplakkende mat 12” x 24” (305 x 610 mm)
• Fotoscanmat 12” x 12” (305 x 305 mm)


