
Silhouette Cameo 4 Silhouette Portrait 3 Silhouette Curio

Рязане на материали с 

дебелина до:
3 мм 2 мм 2 мм

Размери: 57.0 x 19.5 x 17.0 cм 41.1 x 14.0 x 11.2 см 53.1 х 16.5 х 12.7 см

Тeгло: 4.7 кг 1.6 кг 2.5 кг

Максимална площ на 

рязане:

30.5 см. х 61.0 см. с подложка за пълно 

прорязване

30.5 см. х 18.29 м. за двуслойни 

медии (термотрансферни текстилни и PVC фолиа, 

стикерни хартии)

20.3 см. х 30.5 см. с подложка за 

пълно прорязване

20.3 см. х 18.29 м. за двуслойни 

медии (термотрансферни текстилни и PVC 

фолиа, стикерни хартии)

20.3 см. х 30.5 см. с голямата основа A4 

формат (опция)

Пълно прорязване без подложка

matless cutting / Pop-out:
да да не

Пълно прорязване на еднослойни 

материали с подложка:
да да да

Частично рязане на двуслойни 

материали до гръбчето без подложка: 
да да не

Вградена стойка за ролни медии: да не не

Оптика за засичане на 

пасери и рязане на предварително 

отпечатани изображения по контур:

да да да

PixScan съвместимост: да да да

Два работни инструмента: да не да

Едновременно рязане  и 

скициране/рисуване:
не не да

Скициране/рисуване: да да да

Линии за прегъване: да да да

Автоматичен нож: да да не

Bluetooth комуникация: да да не

Сила на натиск:
Първа позиция на каретата: 210 грама

Втора позиция на каретата: 5000 грама
210 грама 210 грама

Рязане от USB флаш устройство: да не не

Рязане с ротационен нож: да не не

Рязане с крафт нож 2 мм: да да да

Рязане с крафт нож 3 мм: да не не

Инструмент за лесно зачистване на 

фолио:
да не не

Релеф: не не да

Ецване: не не да

Щриховане чрез точки (stipple): Да, само с писалка не да

Вграденото ножче за отрязване 

на медията (crosscutter)
да не не
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