
E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB D.O.O. , Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia

KONTAKT

Гаранционният период е 24 месеца от датата на покупка и може 
да се претендира при щета пред D4WEB d.o.o Volčji Potok 24g, 
1235 Radomlje, Slovenia, като при дефектен продукт се заменя с 
нов напълно безплатно или се възстановява сумата за покупка 
на продукта. Моля, изпратете ни е-mail (support@d4web.eu) с 
номер и дата на поръчка. Срокът на гаранцията изтича 24 
месеца след датата на покупка на продукта.

ГАРАНЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВЪРХУ КАКВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ РЕЗЕЦА

ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ ИНСТРУКЦИИ

•  1 бр. 
Занаятчийски 
резец тип писалка
•  3 бр. резервни 
режещи глави

• Материал: Неръждаема стомана• Светлината 
съдържа 32 WS2812 LED светлини 
• Материал на дръжката: Пластмаса
• Цвят: Черно
• Размери：20.5x8x1 см.

• Инструментът разполага с резец, въртящ се на 360 градуса, 
което позволява изрязването на комплексни фигури бързо и 
лесно. 
• С него ще можете да изрязвате детайлни форми от 
материали с винилови покрития, за да създавате свои 
стикери и емблеми. Подходящ за рязане на хартия, 
декупаж, шаблониране, изработване на стикери за 
планери и табели, изкуство, графичен дизайн, 
архитектура, колажи и много други.

• Инструментът има ергономичен дизайн и разполага с 
резец, въртящ се на 360 градуса, който позволява 
изрязването на детайлни фигури бързо и лесно. 
• За разлика от макетните ножчета тип скалпел, този 
резец няма да прореже кожата при правилна употреба.  
• Идеален е за проекти с хартия и шаблониране, 
включително декупаж, изработка на поздравителни 
картички, колажи и макети.
• Дизайнът на инструмента не позволява изплъзване от 
ръката по време на работа, което улеснява неговата 
употреба.
• Резецът от неръждаема стомана е изключително 
издръжлив и остър.

• СТАНДАРТНО
Хартия 
Тънка крафт хартия
Винилови и фолирани 
повърхности
Маскиращи материали
Тънко рефлекторно фолио 
(майлар)/ 
тънка ацетатна лента
• ДЪЛГО
Тънък плат
Филц до ...мм
Захарна паста/ фондан
Балсово дърво със средна дебелина
Тънка кожа (3мм)
Дебела крафт хартия
Картон
Полимерна глина

• СРЕДНО
Тънък плат
Тънък филц
Плътно рефлекторно 
фолио (майлар)/ плътна 
ацетатна лента
Тънка кожа (2мм)
Тънко балсово дърво
Крафт хартия със средна 
дебелина


