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İşinizi Kurun!

Doğrudan tuş menüsü
Kopyala, Kes testi, Ev, 
Taşı pozisyonu,
USB çevrimdışı işlemi

Tabaka malzeme kullanırken, CE LITE-50, 
malzemenin kenarını bulur ve kontur kesme 
çizgisinin konumunu, yazdırma görüntüsüne poza 
işaretleri olmadan hizalar. (Standart bir boyutu 
kullanmanız gerekir) Maksimum kesme alanı renk 
veya ortamın gölgesiz olmasına bakılmaksızın 
kullanılabilir, çünkü kayıt işaretleri yazdırılmasına 
gerek yoktur.

ARMS  Bas & Kes Kolay   Bas & Kes

Bas ve Kes  işlerinde verimliliği ve üretimi arttırın

Geliştirilmiş standart yazılımla, 
anında kesmeye başlayın. 

Maks. malzeme genişliği
500 mm

* Pozisyon hassasiyeti, yazıcının kalitesine bağlıdır.
Kontur kesme konumuna ince ayar yapılması gerekebilir.

ARMS Print & Cut özelliği ile plotteri, 
kesme çizgisinin konumunu basılı resmi 
doğru şekilde hizalamak için malzeme 
üzerinde poza işaretleri tespit eder. 
ARMS7.0 çeşitli renk yüzeyi olan bir 
ortamdaki pozaları tespit edebiliyor.

* İşaretler ortam şartlarına göre tespit edilmeyebilir.
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Yüksek Kalite, Düşük Maliyet !

Rulo taşıyıcısı ve sabitleyicisi ile
3 m uzunluğa kadar hatasız kesimler

Yüksek Kalite, Düşük Maliyet !

CE LITE-50

K e s i c i   P l o t t e r

Maksimum kesim hızı 500 mm/s 
verimli bir şekilde işiniz için sanat üretir
Maksimum kesim hızı 500 mm/s 
verimli bir şekilde işiniz için sanat üretir

Geliştirilmiş standart yazılımla, 
anında kesmeye başlayın. 

Orijinal Ürünler Geliştirin

Rulo taşıyıcısı ve sabitleyicisi ile
3 m uzunluğa kadar hatasız kesimler  



Supplies
Item Part number Description Package   
Cutter Set (Standard Blade) PM-BS-001 Normal media (film, paper, others) 1 set/pack
Cutter Set (Long Blade) PM-BS-002 Thick media (soft rubber, polyurethane sheet up to 1 mm) 1 set/pack
Pen adapter PM-BH-001 Diameter of pen: 8 mm to 11.3 mm 1 set/pack
Carrier Sheet (13-inch) PM-CM-003 Adhesive area:351mm(W)×523(L)mm 1 sheet/pack
Cutting mat PM-CR-001 For replacing cutting mat 1 mat/pack
Cross cutter PM-CC-001 For manually cutting from sheets and rolls 1 pc/pack

■ Deformation, shadow, and stripe of texts and shapes  ■ Spell Check  ■ Vectoring ■ Filter for bitmap image 
■ Serialized number, Bar-code  ■ Power Nest (Nesting)  ■ Cutting simulation (Changing cutting order)
■ Output by layer or color  ■ Add weeding lines / borders ■ Intelligent Nesting ■ Rhinestone layout

< Major Features >

Cutting Master 4, Adobe Illustrator ve CorelDRAW 
Graphics Suite için eklenti bir yazılımdır. Kesim 
verilerini kesiciye gönderin, kesme ön izlemesini 
görüntüleyin, kayıt işaretleri ekleyin, takım 
koşullarını / iş ayarlarını ve daha fazlasını düzenleyin. 
Bu kullanımı kolay eklenti, kesici plotterinizde en iyi 
performansı almanızı sağlar.

Adobe Illustrator ve CoreLDRAW eklenti yazılımı

Cutting Master 4

Windows 10/8.1/8/7  |  Mac OS X 10.7 - macOS 10.13 (High Sierra)
Adobe Illustrator CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CS6/CS5/CS4*2
CorelDRAW Graphics Suite 2017/X8/X7/X6/X5/X4

Geliştirilmiş standart yazılımla, anında kesmeye başlayın. 

Özgün tasarımlar oluşturmak için kullanımı kolay 
uygulama yazılımıdır. Otomatik şekiller, 
gölgeleme ve düzenleme işlevleri gibi 
geliştirilmiş işlevleri içerir. Ayrıca plotter 
üzerindeki kesme koşullarını ve diğer ayarları 
yapılandırabilir. EPS / Ai * 3 / CMX * 3 / PDF * 3 
dosya uyumluluğu, kullanıcıların önceden gelen 
tasarımları içe aktarmasına izin verir.

Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio
Grafik Tasarım Yazılımı

Graphtec Pro Studio for Windows 10/8.1/8/7
Graphtec Studio for Mac OS X 10.6 - macOS 10.13 (High Sierra)

Windows 10/8.1/8/7

Bu opsiyonel yazılım optimal verimlilik ve gelişmiş tasarım için 
gelişmiş fonksiyonlara sahiptir. Fonksiyonlar şunları içerir: 
Karakterlerin ve grafiklerin dönüştürülmesi, barkod 
oluşturulması, yuvalama, kesme yönü / sipariş değişimi artı.

Opsiyonel ｜ Gelişmiş grafik tasarım yazılımı

Graphtec Pro Studio Plus

*1 For more information regarding OS compatibility or application software, please check the Graphtec website or contact your local representative of Graphtec. 
*2 Adobe Illustrator CS 4 is supported with Windows OS only.  *3 Available in Graphtec Pro Studio.

■ Akıllı Yerleştirme ■ Taş kalıbı düzeni■ Kesme simülasyonu
■ (Kesme sırasını değiştirme) 

Gelişmiş tasarım özellikleri ve kesim kontrolü isteyen kullanıcılar için.

Speci�cations
Item CE LITE-50
Maximum cutting area (W x L)(*1) 498 mm x 3 m
Cutting area of guaranteed accuracy (W x L)(*1) 478 mm x 1 m
Mountable media width(*2) Max. 508 mm　Min. 210 mm (A4 portrait orientation)
Mountable roll  diameter 2 inch paper tube : Max. diameter 150 mm, Min. diameter 52.8 mm
media type  3 inch paper tube : Max. diameter 150 mm, Min. diameter 78.2 mm

weight Max. 2.5 kg
Maximum cutting speed 500 mm/s in all direction
Maximum cutting force 2.1 N (210 gf)
Blade type Supersteel
Pen type Fiber-tip or ballpoint pen available in market (*3)
Media type up to 0.1mm thick self-adhesive film (vinyl/fluorescent/reflective)

* high-intensity reflective film is excluded
Interface USB2.0
Storage device (external input） USB memory 
Power source 100 - 240 V AC, adapter output 24 V DC (2A)
Power consumption 32 W
Operating environment 10 to 35 ºC, 35 to 75 % R.H. (non-condensing)
Guaranteed accuracy environment 16 to 32 ºC, 35 to 70 % R.H. (non-condensing)
External dimensions (W x D x H) Approx. 784 x 227 x 164 mm (without roll media stocker)
Weight Approx. 8.0 kg (without roll media stocker)
Compatible OS(*4) Windows 10 / 8.1/8/7　Mac OS X 10.6 to macOS 10.13(High Sierra)

 (Graphtec Studio : 10.6 - 10.13, Cutting Master 4 10.7 - 10.13)
Supported software/ Cutting Master 4, Graphtec Pro Studio(*6), 
Driver(*5) Graphtec Studio (for Mac),Windows Driver
Compatibility  Safety UL / cUL, CE mark
Standards EMC VCCI Class A, FCC Class A, CE mark (EN55032, others)

Options
Item Part number Description Package   
Graphtec Pro Studio Plus OPS682-PLS Advanced edition of Graphtec Pro Studio 1 set/pack

Compatible
OS*1

Compatible OS*1

    Supported Software*1 

Compatible OS*1

Standard accessories
Item QTY Description
AC adapter 1 Cord type varies by country
Cutter Set (Standard Blade) 1 Standard type (PM-BS-001)
Carrier Sheet (13-inch) 1 330 mm wide (13 inches : PM-CM-003)
Cross cutter 1 For manually cutting from sheets and rolls (PM-CC-001)
Roll media stocker 1
Blade tip cap tool 1 For removing the edge of a blade 
USB cable 1 1.5 m long
Setup manual  1 written in 10 languages
Safety manual  1 written in 10 languages

Website   www.GraphtecTurkiye.com CELITE-50_TR

Giyimkent Cad. No 128 Esenler 34235 İstanbul Türkiye 
Tel : 0212 438 38 08     Mobil : 0542 590 70 90 Email : 
info@graphtecturkiye.com

RoHS compliant product

For safe operation of equipment

• Brand names and product names listed in this brochure are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.
• Items mentioned are subject to change without notice. For more information about product, please check the web site or contact your local representative.

• Before use, please read the user manual and operate properly in accordance with the description.
• To avoid malfunction or an electric shock by current leakage or voltage, please ensure a ground connection and use according to the specification.

*1 When operated with Graphtec specified media and conditions.
(the roll media stocker is used for long media)

*2 For non-standardized sizes, use the carrier sheet.
*3 It requires the pen adapter for CE LITE-50 ( Optional ). 

The diameter range of available water based felt-tipped pen ：8mm～ 11.3mm. 
There are 3 types of pen adapter to match the width of water based felt-tipped pen.
*There are cases where the pen is not available depends on the shape.

*4 Graphtec does not support software/driver used with operating systems that have
become obsolete and are no longer supported by the OS developer.
In the Windows 7, edition of Ultimate, Enterprise, Professional and Home Premium are supported.

*5 Please check the website or contact your local representative of Graphtec.
*6  The software can be used by downloading from Graphtec website.




