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

CONTACT

Garanția e de 24 de luni de la data achiziției și poate fi revendi- cată 
la D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slove- nia, 
cerând un înlocuitor gratuit sau returnarea sumei plătite a produsului 
defect.Vă rugăm să ne trimiteți un email (support@d4web.eu) cu 
numărul comenzii dvs. și data achiziției. Produsul expiră la 24 de luni 
de la data facturii.

GARANTIE

PACHETUL CONȚINE

SPECIFICAȚII

SPECIFICAȚII

INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

UNDE SĂ FOLOSIȚI LAMELE

INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI INSTRUCȚIUNI

INSTRUCȚIUNI

• 1x Unealtă de 
Tăiat
• 3x Capete Tăiere 
Reînlocuibile

• Material: Oțel Inoxidabil
• Material mâner: Plastic
• Culoare: Negru
• Mărime：20.5 x 8 x 1cm

• Această unealtă are o lamă rotativă de 360 de grade care 
vă permit să tăiați forme complete într-un mod simplu și 
rapid. 
• Vă va permite să tăiați forme complexe din materiale 
acoperite cu vinil care acoperă materialele pentru a vă putea 
crea propriile forme. Tăiați hârtie, decupaj, abțibilduri, artă, 
design grafic, arhitectură, scrierea semnelor și multe alte 
utilizări. - lumină roșie: bateria are mai puțin de 5%

• Această unealtă concepută ergonomică are un cap rotativ 
la 360 de grade care va permite oricui cine vrea să taie 
forme complete rapid și simplu.
• Spre deosebire de cuțitele universale, lama va tăia pielea 
în utilizări normale.
• Perfect pentru toate tipurile de hârtie, inclusiv decupaj, 
albume și crearea tiparelor.
• Cu acest cuțit conceput special, este mai simplu și mai 
flexibil de operat.
• Lama din oțel inoxidabil este foarte ascuțită și rezistentă.

• STANDARD
Hârtie
Carton subțire
Vinil & folie
Materiale mascare
Milar subțire/Acetat

• LUNG
Material subțire
Scame
Pastă din zahăr
Lemn Balsa Mediu
Piele Subțire (3mm)
Carton mai gros
Cartoane
Lut Polimer

• MEDIU
Material Subțire
Scame subțiri
Milar Mediu/Acetat
Piele de tablă (2mm)
Lemn Balsa
Carte Medie


