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Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de erkende Brother dealer of naar sewingcraft.brother.eu

Brother dealer:
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Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11, 61118 Bad Vilbel, Germany

sewingcraft.brother.eu

Eindeloos creëren 
Het maakt niet uit of je van scrapbooken houdt, 3D-kaarten maakt, 
kleding- of woondecoraties maakt; onze accessoires brengen jouw 
creaties naar een hoger niveau. 
Rhinestone steentjes, stickers en stempels, sjablonen, foiling en 
embossing – met onze optionele accessoire-sets maak je de meest 
fantastische creaties:

De ScanNCut is de enige thuis- en 
hobbysnijmachine ter wereld die volledig 
zelfstandig in gebruik is – zonder extra 
hardware of software.

Creativiteit, dat is waar alles om draait! 
Daarom bevat de ScanNCut een 
ingebouwde scanner en maar liefst 1435 
ontwerpen, patronen en lettertypen om 
uit te kiezen. Op het extra grote 
kleurentouchscreen (12,7 cm) kun je 
zelfs je eigen ontwerpen maken én 
opslaan – om keer op keer te gebruiken, 
zonder gedoe. 

Dankzij het volledig automatisch 
instelbare mes kunnen creatievelingen 
van alle niveaus moeiteloos aan de slag 
met materialen tot 3 mm dik.

En met keuze uit 132 Disney-ontwerpen 
is de SDX2200D nu magischer dan ooit. 
Neem vandaag nog je exemplaar mee 
naar huis.

Mooie momenten worden magisch

Maak moeiteloos de mooiste 
interieurontwerpen met de Roll 
Feeder. Creëer in een mum van tijd 
muurstickers en raamdecoraties van 
bijna 1,8 m voor in het interieur of 
etalages*. Ook handig om stickers of 
logo’s in grote aantallen te snijden.

Rhinestone Kit
Laat je creaties schitteren met onze Rhinestone Kit, inclusief 
1450 hotfix-strass-steentjes in diverse kleuren en formaten, 
sjabloon- en transfervellen, en handige tools.

Paper Piercing Kit
De Paper Piercing Kit maakt stijlvolle decoraties op kaarten, 
menu’s en uitnodigingen. Dankzij onze innovatieve 
piercingnaald en 30 extra piercingpatronen is het werk zo 
gedaan!

Embossing Kit
Maak sierlijke lijn- en regio-embossing in papier of breng reliëf 
aan in metaalfolies met onze Embossing Kit. Inclusief zilver- 
en koperkleurige folie, sjablonen, 50 extra embossingpatro-
nen en meer benodigdheden om meteen aan de slag te gaan.

Kalligrafie Kit
Wanneer woorden ertoe doen is de Kalligrafie kit echt iets 
voor jou. Met 31 lettertypen, logo‘s en patronen. Kijk hoe de 
speciale houder en pennen de prachtigste kalligrafie en 
schoonschriften tot leven wekken. ScanNCut kan het 
allemaal!

De inbegrepen Disney-patronen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.  
Er wordt geen licentie verleend voor commercieel gebruik van deze patronen en dergelijk gebruik is te allen tijde strikt verboden.*Bij gebruik van de afzonderlijk verkrijgbare Roll Feeder. Voor de Roll Feeder-functie is installatie van CanvasWorkspace (pc- of Mac-versie) noodzakelijk.

• Inclusief 1435 ontwerpen, 
waaronder 132 Disney-ontwerpen

• Snijdt materialen tot 3 mm dik, met 
volledig automatisch mes

• Stil, snel en nauwkeurig
• Stand-alone – geen pc nodig
• Ingebouwde 600 dpi-scanner
• Draadloze verbinding (WLAN)

Laden zonder mat (vanaf een rol)*
Dankzij de Roll Feeder kan stickervinyl vanaf de rol gesneden 
worden, zonder gebruik van een snijmat*.

Contour gesneden stickers
Wanneer de Roll Feeder wordt gebruikt, kiest de ScanNCut 
vanzelf de instelling voor half-gesneden. Zo handig en met écht 
professionele resultaten!

Disney-magie
De SDX2200D zit vol met gloednieuwe, exclusieve Disney-
ontwerpen, waarmee je de vrolijkste creaties tevoorschijn tovert 
voor in huis. Download 20 extra bonus-ontwerpen met de 
gratis aangeboden Firmware Update Ver1.40 (oktober 2019)*.

SDX2200D
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Functies SDX2200

Uitvoering Stand-alone

Ingebouwde 600DPI scanner* ü

Totaal aantal ingebouwde ontwerpen 1435

Ingebouwde lettertypen 17

Geschikt voor draadloze verbinding 
(WLAN) ü

Maximale snijdikte 3 mm

Instelbare mesdiepte Volledig automatisch

Instelbare mesdruk Volledig automatisch

Half-gesneden stickerinstelling Handmatig instelbaar op 
de machine

Dunne stoffen snijden (zonder 
versteviging) ü

Instelbare snijsnelheid Handmatig instelbaar 
op de machine

Afmeting mat (breedte x lengte) 305 x 305 mm (12 x 12”)
(Optioneel: lengte 610 mm)

610 mm scanfunctie ü

Lezen van SVG-bestanden
Via CanvasWorkspace of 

direct importeren naar 
de machine

Lezen van PES/PHC/PHX-bestanden  ü de meeste PES/PHC/
PHX-gegevens

USB-poort voor media ü

Directe gegevensoverdracht via 
USB-kabel op CanvasWorkspace 
(een verbinding via USB-kabel is 
enkel beschikbaar voor Windows pc. 
USB-kabel niet inbegrepen)

ü

Tekenfunctie ü

Functie voor Rollfeeder  ü (Optioneel)

Snijdruk (gramkracht) Max. ca. 1260 gf

Creëer waar en wanneer je maar wilt
Ontwerp je snijpatronen ‘in the cloud’ of 
via de geïnstalleerde versie voor de PC of 
MAC; altijd GRATIS! 
Ontwerp, bewerk, converteer en verzend 
je snijbestanden rechtstreeks naar de 
machine.
CanvasWorkspace bevat ook honderden 
gratis projecten, voor nog meer inspiratie. 
canvasworkspace.brother.com

ScanNCut is dol op Disney!
Maak magische projecten in een handomdraai. De SDX2200D biedt maar liefst 1435 snijpatronen waaronder 132 nieuwe, unieke Disney-ontwerpen, 140 quiltpatronen 

en 17 lettertypen. Krachtig, stil en voorzien van fantastische mogelijkheden: deze machine blijft je verbazen.
LCD-kleuren touchscreen: 12,7 cm 

600DPI-scanner* met 
een scangebied van 

305 x 610 mm
*Voor functie: Scannen naar USB

Geschikt voor snijmatten van 305 x 305 mm 
(12 x 12”) en 305 x 610 (12 x 24”)

Twee USB-poorten 
voor aansluiting 
met computer en 

andere media

WLAN – Draadloze verbinding

Volledig automatisch 
mes – 3 mm

Handig opbergvak 
voor accessoires

Touch-pen en 
spatelhouder

Ingebouwde scanner
Een tekening, kleurplaat, of schetsen uit een tijdschrift.. 
scan alles wat te gebruiken is! Maak oneindig veel snij- 
en tekenontwerpen.

Scannen naar USB met 600 DPI
Scan alle favoriete foto’s en afbeeldingen en bewaar ze 
als jpeg bestand op een USB stick.

Scan en bewaar bestanden
Scan, bewerk, maak en bewaar al je eigen ontwerpen! 
Om ze keer op keer uit te snijden of te tekenen.

Snijden tot 3 mm dik
Het automatische mes snijdt met gemak foam, vilt en 
andere materialen tot 3 mm. 

Mes met sensortechnologie
Detecteert de dikte van de te snijden materialen en stelt 
automatisch de juiste snijdiepte in. Voor perfecte 
snijresultaten, telkens weer.

Direct snijden
Bespaar tijd en moeite van met de hand knippen. Scan 
de afbeelding, selecteer de vorm en snij uit! Het 
snijgebied is 297 mm.

Ideaal voor dunne stoffen
Een speciaal automatisch mes, ontworpen voor het 
snijden van dunne stoffen.

140 quilt- en applicatie-patronen
Quilters opgelet! Snij met één druk op de knop allerlei 
quiltblokken en patchwork stukken uit.

Naadtoeslag en naaimarkeringen
Voeg een naadtoeslag van 6 mm (1/4 inch) toe; uiterste 
quilt perfectie! 

Scan de ondergrond
Scan en plaats uw ontwerpen exact op ieder restje 
papier of overgebleven stof – dat voorkomt missers bij 
het snijden en bespaart tijd én geld.

Stand-alone
Creëer en bewerk je eigen ontwerpen. Het extra grote 
touchscreen maakt het gemakkelijker dan ooit om 
ontwerpen te bewerken, uit te vergroten en aan te 
passen. Zonder gebruik van een pc!

1435 vormen en figuren, waaronder 132 Disney-
ontwerpen en 17 lettertypen
De SDX2200D heeft voor ieder project wat in huis. 
Inclusief basisvormen, gedetailleerde ontwerpen, 
randen, quilt- en applicatiepatronen, lettertypen en meer.

Draadloze verbinding 
Via de draadloze verbinding en het gratis 
CanvasWorkspace programma breng je alle ontwerpen 
over naar de machine. Kabels of een USB-stick zijn niet 
nodig. 

Lezen van SVG-gegevens
De machine leest SVG-bestanden direct, en hoeven niet 
geconverteerd te worden. Dus dat betekent: meer tijd 
om te creëren.

Geschikt voor PES-/PHC-/PHX-bestanden
Vanaf nu kunnen PES-/PHC-/PHX- borduurgegevens 
meteen vanaf de SDX2200D worden omgezet naar 
snij- of tekenbestanden.

Tekenen
De machine zet alle snijgegevens razendsnel om in 
tekenontwerpen. Laat je schetsen en tekeningen 
inkleuren met de diverse vulpatronen. Bewonder daarna 
hoe de ScanNCutDX jouw ontwerp uittekent.

Meegeleverde accessoires:
• Automatisch instelbaar mes (met houder)
• Automatisch instelbaar mes voor dunne stof (met houder)
• Standaardmat 305 x 305 mm
• Licht plakkende mat 305 x 305 mm
• Stifthouder
• Set van 6 gekleurde stiften
• Set van 2 soorten uitwisbare stiften
• Opstrijkvel voor applicaties (2 stuks)
• Sterk plakkend vel voor snijden van stof (2 stuks)
• Voorbeeld karton (1 stuk)
• Spatel & Touchpen (in accessoires etui)
• Electriciteits kabel
• Handleiding

Alles wat glinstert
Maak de meest 
schitterende projecten, met 
de GRATIS inbegrepen 
Rhinestone proefset*.
Kies uit meer dan 
950 strass-steentjes, 
3 sjabloonbladen, 3 
transferbladen en alle 
benodigdheden om 
je creaties te laten 
sprankelen.
* Alleen ter kennismaking; geen 
activatiekaart bijgesloten

Haal de kunstenaar in 
jezelf naar boven
Creëer fijne en 
gedetailleerde tekeningen 
met de universele 
penhouder. 
Deze penhouder is 
geschikt voor pennen 
en fineliners met een 
doorsnede van 9,6 tot 
11,4 mm.

Disney-designer
Haal de magie van Disney 
in huis met 132 exclusieve 
ontwerpen. Van Mickey-
badges, Frozen-bedsprei 
tot een Disney-garderobe 
voor het hele gezin... met 
de ScanNCut tover je van 
alles tevoorschijn.
EXTRA: Download 
20 grote Disney/Pixar 
ontwerpen, speciaal voor 
de Rollfeeder**
* Via Firmware Update Ver1.40 - beschikbaar: 
oktober 2019

**Rollfeeder is optioneel verkrijgbaar

*Voor functie: Scannen naar USB


