
Новият Silhouette Curio®?

С Silhouette Curio® можете да...

Проектирате и изрязвате Създавате релеф Щриховате чрез точки

Скицирате на воля...

гр. София 1408, ул. "М-р Първан Тошев" 18-20 
тел.: 02/ 81 81 081, GSM: 0888 83 16 90, Факс: 958 6135
e-mail: sales@adcom.bg

Запознайте се с Silhouette 
Curio®, той е мултифунк-
ционална машина за хоби 
приложения и е много 
повече от режещ инстру-
мент. 

Може да реже, прави 
релеф, рисува, скицира 
чрез точки и ецва – също 
като едно “швейцарско 
джобно ножче” за вашите 
творчески проекти. Curio ви 
дава нови мощни творчески 
възможности.

Silhouette Curio™ с работна площ 216 мм ширина х 305 мм дължина е перфектно 
допълнение към вече доказалите се хоби режещи плотерчета Silhouette Portrait® и 
Silhouette CAMEO®. Просто свържете Curio с PC или Mac работна станция чрез USB 
комуникационния кабел и чрез Silhouette Studio®, софтуера в окомплектовката му, 
създайте дизайните си. Изпратете файлa към Curio и персонализирайте безброй DIY 
craft проекти. Curio е перфектната машинка за DIY (направи си сам) ентусиастите, които 
обичат да изразяват креативността си.

И още:

• Красиво гравиран метал 
(инструмента за гравиране и 
щриховане чрез точки се 
закупува отделно)
• Ефектно декориране на 
фолио и метал (инструмента 
за гравиране и щриховане 
чрез точки се закупува 
отделно)

• Скициране на сложни, многоцветни десени
• Уникални цветни дизайни (писалките и флумастерите 
за скициране се закупуват отделно)
• Изрязване на персонализирани дизайни от хартия, 
картон, паус, самозалепващо фолио, плат, шаблонни 
материали и др.
• Рязане или скициране на шрифтове, които са инстали-
рани на работната ви станция

• Вдлъбнати или изпъкнали текстури в меки хартии, паус и други деликатни материали
• Работа с уникални материали като дърво, канава, метал и др.
• Разпознаване на пасери и рязане на отпечатани изображения по контур (функция печат и рязане по контур)

Ецвате
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Silhouette Curio 
удвоява креативността!

Регулируема 
основа

Обичате да сте мултифункцио-
нални и продуктивни? Curio също. 
Карета за работа с два инстру-
мента (ножчета, писалки и специа-
лизирани инструменти), извършва 
две операции на едно минаване.

Curio зарежда по-дебели медии, 
благодарение на регулируема 
основа със сменяеми платформи за 
работа с различни по дебелина и 
структура материали.

Разнообразие от 
инструменти

Curio разполага с голям набор от 
инструменти за рисуване, рязане, 
ецване, правене на релеф, дълбоко 
прорязване и други.

Регулируема основа 
със сменяеми платформи!

Карета с два инструмента 
за извършване на две 
задачи едновременно!

Инструменти за рязане, 
биговане, дълбоко 
прорязване, PVC и др.

5 мм просвет между каретата
и основата за рязане на 
по-дебели медии.

Инструменти за работа с Curio:

Инструмент за
щриховане с точки
и ецване

Инструмент за
фин релеф

Инструмент за
широк релеф

Инструмент за
дълбоко 
прорязване

Държач с адаптери 
за флумастри и др.

Инструмент за
рязане


