
* Epilog Mini (bordsmodell) med en märkyta av 457x305mm.       (Mini finns med tuber från 25-45W)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64 MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid Fri uppgradering av drivrutin och obegränsad telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller USB.
* Max materialtjocklek 152mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Automatisk PÅ/AV knapp för utsugsfläkt.
* 1 års garanti, maskinen är CE-märkt.
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* För övriga specifikationer se separat blad om Mini.
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* Epilog Mini (bordsmodell) med en märkyta av 610x305mm.       (Mini finns med tuber från 25-45W)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid Fri uppgradering av drivrutin och obegränsad telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller USB.
* Max materialtjocklek 152mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Automatisk PÅ/AV knapp för utsugsfläkt.
* 1 års garanti, maskinen är CE-märkt.
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* För övriga specifikationer se separat blad om Mini 24.
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* Epilog Helix laser med en märkyta av 610x457mm.        (Helix finns med tuber från 35-75W)
* Drivrutin för Windows med full kontroll av färger, lager, mm.
* 64MB minne direkt i maskinen för lagring av arbeten, inkl buffert för obegränsad filstorlek.
* Ställbar upplösning från 150 DPI till 1200 DPI.
* Alltid Fri uppgradering av drivrutin och obegränsad telefonsupport.
* Lasertuben är enkelt uppgraderbar i efterhand.
* Skriv ut från ditt nätverk eller en vanlig skrivarkabel.
* Max materialtjocklek 279mm.
* Extra kraftiga kullager och mycket bra utsugssystem för ångor.
* Graverar med marknadens högsta kvalité och hastighet.
* Röd diod markerar var man graverar.
* Planbord med klämmor för gravyr i plast, mm.
* Vakuumbord för skärning i trä och akryl.
* Autofokus och Airassist ingår.
* 1 års garanti, maskinen är CE-märkt.
* För övriga specifikationer se separat blad om Helix.
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Fakta om Epilog Legend

Mekanik
Maskinen har en robust konstruktion och påkostad mekanik med dubbla ”rails” och självcentrerande drivning.  Denna
kraftfulla mekanik och snabba servomotorer medför högre hastigheter och bättre upplösning och därför kan vår laser
köras i hastigheter upp till 120 IPS, andra märken av lasermaskiner kör mellan 40-80 IPS. Epilogs laser har
dessutom marknadens högsta acceleration vilket också bidrar till att lasern märker mycket snabbt. Epilog har
över 10 års erfarenhet inom lasergravyr och var den firman som utvecklade hela konceptet.

Lasertuben
Lasertuben tillverkas av Synrad och Deos som är världens största tillverkare på lasertuber. De har tillverkat över
20.000 tuber och leder utvecklingen. Tuberna är helt inkapslade i metall och har en överlägsen hållbarhet. Tuben räcker
i över 45.000 driftstimmar därefter fyller man enkelt och billigt på gas.

Support
Vi ger alltid FRI support på alla maskiner som vi säljer och vi har aldrig tagit något betalt för uppdateringar av
drivrutinen. När du investerar i en ny maskin tycker vi att det är viktigt att du får support även efter de 3 första
månaderna som supporten normalt gäller i. Skulle olyckan inträffa och maskinen behöver service så finns utbytesdelar
snabbt tillgångliga från vårt lager i Göteborg.

Hör gärna av dig om du har några frågor.


