
SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 
 I-MARK 35 x 50 

Max rozmiar arkusza 350 x 500 mm (szerokość x długość) 
Min. Rozmiar arkusza 297 x210 mm (szerokość x długość) 
Pojemność podajnika Do 35 mm - zależnie od grubości do około 200 ark. 

Maksymalna gramatura 
arkusza 

Do 350 gsm 

Rodzaje prac Cięcie - standard; nacinanie - standard, bigowanie - opcja 
Źródlo powietrza Wbudowana pompa 

Separacja arkuszy 

Rozdmuch (powietrze) 
 
 

Czas rozdmuch i podania 
arkusza  

Ok. 5 sekund 

Wymiary 1200 x 680 x 270 mm (podajnik + ploter + taca odbiorcza) 
Pobór mocy 60W 

Ciężar ~27 kg 
System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 

Interfejs USB 
Wymogi dotyczące 
środowiska pracy 

Temperatura pomieszczenia 10-35 st. C, wilgotność 35-75% 
(bez kondensacji) 

 
Wyposażenie standardowe I-Mark 35 x 50 :  

• Uchwyt noża PHP32-CB09N-HS umożliwiający montaż tylko noża tnącego lub uchwyt AT-
Cord w modelu z bigowaniem umożliwiający zamocowanie noża tnącego lub bigującego 

• Ostrze CB09UA 

• Szkło powiększające pomocne przy regulacji noża 

• Pisak KF552-BK 

• Kabel zasilający 

• Kabel USB 

• Płyta CD - instrukcja w języku anglielskim, sterowniki windows, oprogramowanie Cutting 
Master 3 (Windows, Macintosh) - sterowniki dla plotera, nie dla oprogramowania Imark 

• Dostęp do oprogramowania Imark przez Wetransfer z opcją zgrania nawłasny przenośnik 
USB 

• Kamera czytająca znaczniki 

• Rozdzielacz USB do podpięcia kamery, plotera i podajnika z PC USB 
 
Wyposażenie opcjonalne: 

• Uchwyt noża PHP32-CB15N-HS 

• Ostrze CB15U, CB15-U-K30 - do grubych materiałów 

• Taca wydłużająca podajnik do 70 cm mocowana na dwóch śrubach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 I-MARK 50 x 70 
Max rozmiar arkusza 500 x 700 mm (szerokość x długość) 
Min. Rozmiar arkusza 297 x 210 mm (szerokość x długość) 
Pojemność podajnika Do 35 mm - zależnie od grubości do około 200 ark. 

Maksymalna gramatura 
arkusza 

do 350 gsm 

Rodzaje prac Cięcie - standard; nacinanie - standard, bigowanie - opcja 
Źródlo powietrza Wbudowana pompa 

Separacja arkuszy 
Rozdmuch (powietrze) 

 
Wymiary 1200 x 680 x 270 mm (podajnik + ploter + taca odbiorcza) 
Ciężar ~37 kg 

Pobór mocy 60W 
System operacyjny Windows 7/8/8.1/10 

Interfejs USB 
Wymogi dotyczące 
środowiska pracy 

Temperatura pomieszczenia 10-35oC, wilfotność 35-75% 
(bez kondensacji) 

 
Wyposażenie standardowe I-Mark 50 x 70:  

• Uchwyt noża CB09UB- umożliwiający zamocowanie noża tnącego lub bigującego 

• Ostrze CB09UA 

• Szkło powiększające pomocne przy regulacji noża 

• Pisak KF552-BK 

• Kabel zasilający 

• Kabel USB 

• Płyta CD - instrukcja w języku anglielskim, sterowniki windows, oprogramowanie Cutting 
Master 3 (Windows, Macintosh) - sterowniki dla plotera, nie dla oprogramowania Imark 

• Dostęp do oprogramowania I-mark przez Wetransfer z opcją zgrania na własny przenośnik 
USB 

• Kamera czytająca znaczniki 

• Rozdzielacz USB do podpięcia kamery, plotera i podajnika z PC USB 
 
Wyposażenie opcjonalne: 

• Uchwyt noża PHP32-CB15N-HS 

• Ostrze CB15U, CB15-U-K30 - do grubych materiałów 

• Taca wydłużająca podajnik do 70 cm mocowana na dwóch śrubach 

 
Producent zastrzega, że parametry i wygląd oferowanych urządzeń mogą ulec zmianie. 

 


