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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

slim
eco solvente
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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

studio
eco solvente
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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

sign
eco solvente
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velocidades
modos de impressãov

interface Software instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

light i
solvente
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velocidades
modos de impressão

interface Software instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

race i 3,2m
solvente
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velocidades
modos de impressão

interface Software instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

race i 5m
solvente
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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

slim
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface
Painel LCD e 
Software instalado no computador

software rip SAI Flexi Print

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

rock
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface Software instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

race
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface Software instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

rtr
uv led



16

velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software instalado no 
computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

master r
uv led
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hybrid 320
uv led

velocidades
modos de
impressão

interface
Painel e Software instalado no 
computador

software rip SAI Flexi Print (ou outros sob consulta)

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%
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interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

star
uv led
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interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

star double
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface
Painel e 
Software instalado no computador

software rip SAI Flexi Print

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

star 7110
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface
Painel e 
Software instalado no computador

software rip SAI Flexi Print

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

star 2513
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface
Painel e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint (Caldera opcional)

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

legacy
uv led
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velocidades
modos de
impressão

interface
Painel e Software 
instalado no computador

software rip Photoprint (Caldera opcional)

conectividade USB 3.0

fonte de 
alimentação

AC 220V 50/60HZ

ambiente de 
operação

Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

legacy plus
uv led
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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip SAI Flexi Print DX

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

slim 130
textile
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velocidades
modos de impressão

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip SAI Flexi Print DX

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

studio
textile
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velocidades
modos de impressão

Standart.: 160m²/h

Quality.:100m²/h

Precision.: 60m²/h

interface
Painel LCD e Software 
instalado no computador

software rip SAI Flexi Print DX

conectividade USB 3.0

fonte de alimentação AC 220V 50/60HZ

ambiente de operação
Temperatura de 20ºC a 25ºC 
Umidade de 50% a 70%

studio plus
textile



27



28



29

caixas com
12 garrafas de 500 ml

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO

LIGHT
MAGENTA

LIGHT
CIANO

AMARELO
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caixas com
6 garradas de 1 litro 
8 cartuchos de 440ml

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO

LIGHT
MAGENTA

LIGHT
CIANO

AMARELO
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caixas com
4 bags de 2 litros 
8 cartuchos de 600ml

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO AMARELO
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caixas com
6 garrafas de 1 litro

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO

LIGHT
MAGENTA

LIGHT
CIANO

AMARELO
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caixas com
6 garrafas de 1 litro
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caixas com
6 garrafas de 1 litro
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caixas com
8 bags de 600 ml
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caixas com
4 bags de 2 litros
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caixas com
6 garrafas de 1 litro
8 cartuchos de 220 ml 
4 cartuchos de 440 ml

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH WHITE

MAGENTACIANO AMARELO
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caixas com
12 garrafas de 500 ml

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO AMARELO



40

caixas com
6 galões de 1 litro

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO AMARELO
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caixas com
4 galões de 5 litros

disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO AMARELO
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disponíveis
cores

PRETO

FLUSH

MAGENTACIANO AMARELO
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disponíveis
cores

PRETO

FLUSH WHITE

MAGENTACIANO AMARELO

caixas com
6 garrafas de 1 litro

Mínimo

0b 1b 2b 3b 4b 5b

Máximo
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caixas com
6 garrafas de 1 litro

Mínimo

0b 1b 2b 3b 4b 5b

Máximo
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tipos de mídia
Até 0.1mm de espessura em filme adesivo • Até 
1mm de espessura utilizando lâmina PM-BS-002

suporte para 
rolos de mídia

tubo de papel 5cm: 
Diâmetro máx. 15cm • Diâmetro Mín. 5,3cm
tubo de papel 7,6cm: 
Diâmetro máx. 15cm • Diâmetro Mín. 7,8cm
Peso máximo 2500gr

tipo de lâmina/
caneta

Lâmina Super Steel 
Disponível com adaptador para caneta

interface USB 2.0 

memória Memória USB de conexão externa

alimentação 100-240 V AC, adaptador c/ saída de 24 V DC (2A)

display Touch Screen de 4.3’’

compatibilidade Win 10/8.1/8/7 Mac 10.6-10.13.3



47

ce7000 130
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espessura 
máxima da 
mídia

0,63mm

força de corte 
programável

De 20gf até 450gf em 48 intervalos

corte 
profundo 

A linha ce7000 agora possui a função de corte 
profundo onde você corta totalmente através de 
materiais com o auxílio de programas de corte 
específicos e do canal de corte que previne danos 
a lâmina e ao seu plotter de recorte. 

resolução 
programável 

GP-GL: 0.1, 0.25, 0.05, 0.1mm
HP-GL: 0.001 in (0.025mm)

interface USB 2.0 alta velocidade  • Serial RS-232C

display LCD gráfico retroiluminado de 3,7’’ (10 línguas)

mídia 
compatível 

arms
 5º Geração: Sistema Avançado de Detecção 
de Marcas de Registro

modos de 
comando

GP-GL, HP-GL 
(Seleção através do menu ou autodetecção)

acessórios 
inclusos

• Lâmina de Corte CB09UB  
• Suporte de Iâmina PHP33-CB09N-HS 
• Caneta de ponta fina c/ tinta base água KF700-BK 
• Adaptador para caneta PHP31-Fiber
• Cabo de alimentação elétrica  
• Cabo USB
• Software Cutting Master 4 for Ai (Mac&Win) for 

CorelDraw (Win) Graphtec Studio (Mac) Graphtec 
Pro Studio (Win)

compatibilidade Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3

ce7000 60

ce7000 40
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fc9000 140
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espessura 
máxima da 
mídia

1,48mm

força de corte 
programável

De 20gf até 600gf em 48 intervalos

espessura 
máxima de 
corte

0,28mm incluindo liner

resolução 
programável  

GP-GL: 0.1/.05/.025/.01mm
HP-GL: 0.001 in (0.025mm)
HP-GL: 254, 508, 1016, 2540
HP-GL: 1016

modos de 
comando

GP-GL, HP-GL 
(Seleção através do menu ou autodetecção)

interface Ethernet, USB 2.0, Serial RS-232C

display
LCD gráfico retroiluminado 3’’ com opção de 10 
línguas e teclas com indicação de funções

mídia
compatível  

arms
8ª Geração: Sistema Avançado de Detecção de 
Marcas de Registro

acessórios 
inclusos

• Lâmina de Corte CB09UB  
• Suporte de Iâmina PHP33-CB09N-HS 
• Caneta de ponta fina c/ tinta base água KF700-BK 
• Adaptador para caneta PHP31-Fiber
• Cabo de alimentação elétrica  
• Cabo USB
• Software Cutting Master 4 for Ai (Mac&Win) for 

Corel Draw (Win) Graphtec Studio (Mac) Graphtec 
Pro Studio (Win)

compatibilidade Win 10/8.1/8/7 Mac 10.7-10.13.3

fc9000 160
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sistema 
completo 

Unidade de Alimentação Automática com 
Recortadora

interface USB 2.0 

alimentação 100-240 V AC (necessita de 3 pontos de energia)

capacidade 
da bandeja de 
alimentação  

Até 200 folhas ou até 35mm de altura 
(varia conforme a mídia, espessura e condição)

software

sistema operacional: 
Win 10/8.1/8/7

software necessário: 
Adobe Illustrator ou CorelDraw

software incluso: 
iMark

velocidade de 
corte   

Máximo 60cm/s (600mm/s) 
em todas as direções

aceleração Máximo de 21,2 m/s² (2.2 G) em direções 45º

força de corte Máximo de 450gf com CE6000-40 Plus

padrões 
compatíveis 

Corpo principal (cNus mark, CE mark, FCC) 
e Adaptador AC (UL, cUL, CE mark, RoHS Directive, 
FCC, PSE, CCC)
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fcx2000 180Vc



54

força de corte       
ferramenta 1: Máximo 500gf
ferramenta 2: Máximo 1000gf
Configurações da ferramenta 1 e 2: em 40 etapas

método de 
retenção de 
mídia

Sucção a vácuo

interface USB2.0 / Ethernet / RS-232C

precisão da 
distância 

Máximo 0,1% da distância movida ou 0,1 mm, 
o que for maior (no modo de plotagem) 
Quando operado com a mídia e condições 
especificadas da Graphtec

fonte de 
energia

100 a 240 V CA, 50/60 Hz (comutação automática), 
máximo consumo 140 VA

painel de 
controle

3.7” Graphical LCD

software
Cutting Master 4 Plugin (Win/Mac)  
Graphtec Pro Studio (Win) 
Graphtec Studio (Mac)

pedestal Incluído em todos os modelos

tamanho 
mínimo 

Aproximadamente 10mm² 
(varia de acordo com a fonte e os tipos de mídia)

padrão 
compatível

Segurança: UL60950-1 / cUL, marcação CE (baixa 
tensão e EMC) EMC: FCC-A, EN55032-A

suporte de 
mídia em rolo 
(LARGURA, PESo)

Alimentação manual, até 3’1,4” de largura, 
até 11 libras

meios 
compatíveis

• Filme de marcação autoadesivo 
(vinil, fluorescente, refletivo) 

• Papel/cartão pesado 
(papel padrão, cartão de óleo) 

• Folha de espuma comprimida 
• Borracha resistente a jato de areia 
• Placa de microflute (F/G grade) 
• Ímã
• Cartão (E-Flute) 
• Folha transparente para caixas plásticas 
• Auto reflexivo de baixa intensidade

garantia 2 anos para peças e mão de obra

compatibilidade Win 10/8.1/8/7, Mac 10.7-10.13.1

fcx2000 60Vc

fcx2000 120Vc
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fcx4000 50es
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força de corte       
ferramenta 1: Máximo 600gf
ferramenta 2: Máximo 600gf
Configurações da ferramenta 1 e 2: em 48 etapas

método de 
retenção de 
mídia

Eletrostática

interface USB2.0 / Ethernet / RS-232C

precisão da 
distância 

Máximo 0,2% da distância movida ou 0,1 mm, 
o que for maior (no modo de plotagem) 

fonte de 
energia

100 a 240 V CA, 50/60 Hz (comutação automática), 
máximo consumo 140 VA

painel de 
controle

3.7” Graphical LCD

software
Cutting Master 4 Plugin (Win/Mac)  
Graphtec Pro Studio (Win) 
Graphtec Studio (Mac)

pedestal opcional (disponível para compra)

tamanho 
mínimo 

Aproximadamente 10mm quadrados 
(varia de acordo com a fonte e os tipos de mídia)

padrão 
compatível

Segurança: UL60950-1 / cUL, marcação CE (baixa 
tensão e EMC) EMC: FCC-A, EN55032-A, marcação 
CE (EN85032, outros)

suporte de 
mídia em rolo 
(LARGURA, PESo)

Alimentação manual, até 3’1,4” de largura, 
até 11 libras

meios 
compatíveis

• Filme de marcação autoadesivo (vinil, refletivo, 
fluorescente) 
• Papel/cartão rígido (para estênceis, etc) 
• Espuma de poliestireno 
• Ímã 
• Folhas de borracha jateada 
• Placa de microflute (F/G grade) 
• Folhas transparentes para caixas de plástico 
• Filme reflexivo de alta intensidade para materiais 
que não pode ser pressionado por eletrostática é 
necessário usar o tapete de aderência opcional ou 
a folha adesiva.

garantia 2 anos para peças e mão de obra

compatibilidade Win 10/8.1/8/7, Mac 10.7-10.13.1

fcx4000 60es
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método operacional Rolo a Rolo

espessura máx. da mídia 0,8mm

motor Stepper Motor

força máx. de corte 5 ~ 250g/f

velocidade máx. de corte
(diagonal)

552mm/s em direções de 45°

offset
0 ~ 1.0mm 
(com incremento de 0.025mm)

memória buffer 32MB

interface
USB 2.0 (Alta velocidade), 
Serial (RS232C)

tipo de comando HP-GL, HP-GL/2

resolução mecânica 0.012mm

resolução de software 0.025mm

precisão de distância
+- 0.254mm ou +- 1% do 
movimento. o que for maior

repetibilidade  +- 0.1mm (*com mídia certificada)

suavização de curvas e 
arcos  

Sim

acessórios para 
acabamentos do corte

Sim

origem configurável Sim

repetição Sim

diâmetro da lâmina 2.5mm

painel de controle 10 botões/2 LEDs

alimentação Adaptador AC, 24V DC (1.67A)

consumo de energia 40W

temperatura de operação  15°C ~ 30°C | 60°F ~ 86°F

umidade de operação 25% ~ 45%

compatibilidade

Windows 7 ou superior & MAC OS 
X 10.6 ou superior. (Necessária a 
compra do software “Sure Cuts A 
Lot” para operar no MAC OS.)
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p4-60lx

p4-132lx
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método operacional Rolo a Rolo

espessura máx. da mídia 0,8mm

motor DC Servo Controlado

força máx. de corte 500g/f

velocidade máx. de corte 1020mm/s

aceleração 2,8G

offset
0 ~ 1.0mm 
(com incremento de 0.025mm)

memória buffer 32MB/16MB (usando o AAS)

interface
USB 2.0 (Alta velocidade), 
Serial (RS232C), e Ethernet

tipo de comando HP-GL, HP-GL/2

resolução mecânica 0.006mm

resolução de software 0.025mm

repetibilidade +- 0.1mm

precisão de distância
+- 0.254mm ou +- 1% do 
movimento, o que for maior

sistema de alinhamento 
autom. (aas ii)   

Disponível nos modelos PUMA IV 
LX, incluindo as funções de Corte 
Segmentado e Auto Rotação

suavização de curvas e 
arcos

Sim

origem configurável Sim

teste de corte Sim

emulação tangencial Sim

repetição Sim

cópia Sim

painel de controle
LCD (20 dígitos x 2 linhas),
14 teclas, 1 LED de potência

diâmetro da lâmina 2,5mm

alimentação
AC 100-240V, 50~60Hz 
(autoajustável)

cesto de recolhimento 
de mídia

Opcional

compatibilidade

Windows 7 ou superior & MAC OS 
X 10.6 ou superior. (Necessária a 
compra do software “Sure Cuts A 
Lot” para operar no MAC OS.)






