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Machine Info:
Lis Studio Cap / Pocket Combo je určen 
pro aplikaci transferů na všechny typy čepic 
a malých předmětů. Lis kombinuje 
tepelnou desku na čepice a  rovnou 
tepelnou desku, které lze během několika 
sekund vyměnit pomocí dvou palcových 
šroubů, s elektrickým připojením na 
zásuvném kabelu. Tato inovace designu 
nabízí velkou univerzálnost.
Kromě toho uživatelé těží z digitálního 
ovladače pro přesnou předvolbu času a 
teploty, uživatelsky nastavitelnou základní 
desku, která vyhovuje různým stylům 
čepice a oděvu, odpočítávání digitálního 
časovače s bzučákem, rozsvíceného spínače 
zapnutí / vypnutí, širokého úhlu otevření 
pro snadné umístění klobouků / oděvů a 
kontrola tlaku jedním prstem.

Stroj all-in-one na čepice a malé předměty

Dodáváno s tepelnou a pracovní plochou na čepice a kapsičky. Nejlepší ve své třídě.

Studio
Cap/ Pocket

Combo

400 Watts
230 Volts AC

Velikost pracovní desky na čepice.......................15 cm x 8 cm 
Velikost rovné pracovní desky..............................15 cm x 9 cm 
Velikost dodatečné malé rovné pracovní desky..8 cm x 6.5 cm 
Pojistka................................................................................3 A 
Hladina hluku               ..............................................<70 dB(A)

Šířka stroje .................................................................
Hloubka stroje v otevřené pozici.................................................

Max. pracovní teplota..................................................... 260°C
Displej pro nastavení času......................................0 - 9.59 min

30 cm
45 cm

Hloubka stroje v otevřené pozici..................................... 56 cm

Rozměry balení     ................. 37.5(W) x 51.5(H) x 62.5(D) cm
Velikost pracovního prostoru........... 32(W) x 63(H) x 56(D) cm

Čistá hmotnost.............................................................13.62 Kg
Hrubá hmotnost. ..........................................................16.5 Kg

Power consumption..................................................

Výška stroje v uzavřené pozici.................................................
Výška stroje v otevřené pozici.........................................63 cm

43.5 cm

Přednosti:
• Tepelná a pracovní deska na čepice: 15 cm x 8 cm

• Rovná tepelná a pracovní deska: 15 cm x 9 cm

• Rovná malá tepelná a pracovní deska: 8 cm x 6.5 cm

• Široký otevírací prostor pro snadné umístění čepic / oděvů
• Ručně nastavitelná intenzita tlaku
• Vyrobeno a testováno podle nejpřísnějších evropských norem. CE certifikace.
• Záruka 12 měsíců na stroj
• Servisní zázemí a dostupnost náhradních dílů
• Podrobný návod k použití včetně ilustrace elektrického zapojení 

400 Watt
230 Volts A

onsumption...........................................................................
Přípojné napětí................................................................................

Digital controller Ruční nastavení tlaku Výměnné pracovní deskyMechanismus pro optimální natažení čepice

Dodatečné příslušenství:
Menší pracovní deska: 9 cm x 6.5 cm




