
е светеща LED подложка за копиране, съставяне на
композиции и рисуване - подходяща за
професионални художници и любители.

Излъчваната студена бяла светлина не нагрява и не деформира материала, върху който се работи. Освен 
за копиране, КОПИСТА може да се използва като осветител за рисуване, защото светлината ѝ не променя 
възприятието на цветовете. Уредът е незаменим помощник при:

• Проектиране на  десени и орнаменти 
• Калиграфия, летъринг и ембосинг 
• Копиране на татуировки 
• Рисуване, дизайн и композиции 
• 2D анимации
• Апликиране, бродиране и др.
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СПЕСТЯВАТЕ
С този уред може да скицирате на евтина 
непрозрачна хартия и бързо да пренасяте и  
комбинирате вашите най-удачни варианти. 
Спестявате време и средства за паус или друга 
скъпа копирна хартия.  Консумацията на 
електроенергия е минимална, защото 
подложката използва LED технология, която 
пести енергия.

СЪЗДАВАТЕ ПО-БЪРЗО

КОПИСТА  дава възможност да ускорите 
процеса на създаване, защото уредът е 
удобен не само за копиране, но и за 
рисуване. Подложката е тънка и не 
създава напрежение в ръката.  Без да 
местите рисунката, само с включване/ 
изключване на уреда може да изследвате 
своята композиция, да изберете най-
подходящия вариант и да пренесете 
окончателния вариант върху картона... 
или пък да започнете рисуването направо 
върху подложката.
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ЗДРАВ И НАДЕЖДЕН
КОПИСТА е проектиран и създаден за 
професионалисти. За да се гарантира висока 
здравина и надеждност, корпусът и адапторът 
са изработени от алуминий. Вградените 
светлинни източници гарантират до 90,000 
часа непрекъснато осветяване, т.е. около 10 
години. Светлината, която излъчват не трепти,  
не дразни очите и не променя цветовете. 
Светлинната подложка е пригодена да работи 
във влажна среда. Корпусът е водоустойчив и 
позволява върху подложката да се рисува с 
бои на водна основа. Поставен на работната 
маса или на статив - уредът е еднакво удобен.

РАЗМЕР A3

Работната площ на КОПИСТА е с оптимален 
размер – А3 (297 х 420 мм). Повърхността е 
изработена от специален плексиглкас. Тя е 
гладка и без ръбове, което дава възможност 
да се  работи със значително по-големи 
размери от А3. В комплекта са включени 
четири магнитчета, с които може да 
закрепвате материята, върху която копирате. 
  КОПИСТА може да бъде използвана като 
осветително тяло в студиото. Излъчваната 
светлина е мека и бяла, а силата ѝ може 
плавно да регулирате според  
необходимостта.
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ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Максимална мощност:  30W

Живот:   над 30,000 часа

Вариация на мощността:   от 0.5 до 30W 

Максимален светлинен поток:  2100 LM

Захранващо напрежение:  AC 110-275V

Работна честота:  50-60 Hz

Работен ток на осветителя:  700 mA DC

Нехомогенност на светлината:  под 0.2%

Тегло:  1050 гр

Цветна температура:  5000K (студена бяла светлина)

Работна повърхност:  плексиглас опал

Алуминиев корпус:  прахово боядисан 

Работна площ:  A3 (310 х 420 мм)

Физически размери д/ш/в [mm]:  440/330/12

Захранване:  AC Адаптор 230 V, 50/60 Hz

Работна температура:   -20  +40 C 

Условия на съхранение:  -40 +65 C

Гаранция:  24 месеца

ПОДДРЪЖКА И ЦЕНА
LED подложката е със стандартна гаранция 24 месеца, но е осигурена и поддръжка извън гаранционния 
период, защото уредът е проектиран и създаден от Метро Нет - български производител с дългогодишен 
опит в производство на LED осветители за обществено, производствено и индустриално осветление.

Цена на дребно: виж в www.copista.metronet-bg.eu

http://www.copista.metronet-bg.eu/

