
Na caixa
 Cricut Maker 3 máquina de corte inteligente

 Lâmina de Ponto Fino Premium + Alojamento

 Cartão de boas-vindas

 Cabo USB

 Adaptador de energia

 100 projectos prontos a realizar

 Materiais para um corte prático

* Os materiais estão sujeitos a alterações

 30,5 cm x 30,5 cm Fita de transferência

 33 cm x 30,5 cm Vinil Inteligente - Removível

 33 cm x 30,5 cm Smart Iron-on

 33 cm x 33 cm Papel Inteligente

Materiais de bónus*



O que comprar para começar a 
usar a Maker 3
Para todos os projetos criados com a Maker 3

 Conjunto de instrumentos essenciais (o conjunto de 7 peças inclui todos os instrumentos  
     de que precisas para cortar, recortar, marcar, remover, polir e aparar uma ampla variedade  
     de materiais)

 1 tapete de máquina StandardGrip (verde) para os pequenos restos de material

Para projetos grandes (autocolantes de parede ou séries de t-shirts)
 Folhas de Smart Materials (vinil, material termoaderente). Existem em diferentes cores  

     e comprimentos (de 0,91 a 3,66 m)
 Porta-rolos
 Fita de transferência (para projetos de vinil)
 Uma EasyPress (para projetos de material termoaderente)

Para projetos com materiais espessos
 1 tapete de máquina StrongGrip (roxo)
 Uma lâmina
 Fita adesiva de papel

Para projetos com tecidos
 1 tapete de máquina FabricGrip (rosa)
 A lâmina rotativa
 Kit de instrumentos de costura Cricut (tesoura de tecido de 7,62 cm, cortador de linha,   

    desmanchador de costuras, alfineteira e alfinetes, fita métrica, dedal de couro)

Para projetos de papel
 1 tapete de máquina LightGrip (azul)
 1 conjunto de canetas Cricut. Vasta seleção disponível em diferentes cores e espessuras
 Cartolina adesiva Smart Paper para aplicação fácil sem cola (disponível em várias cores)



Na caixa
 Cricut Explore 3

 Lâmina de Ponto Fino Premium + Alojamento

 Cartão de boas-vindas

 Cabo USB

 Adaptador de energia

 100 projectos prontos a realizar

 Materiais para um corte prático

* Os materiais estão sujeitos a alterações

 30,5 cm x 30,5 cm Fita de transferência

 33 cm x 30,5 cm Vinil Inteligente - Removível

 33 cm x 30,5 cm Smart Iron-on 

 33 cm x 33 cm Papel Inteligente

Materiais de bónus*



O que comprar para começar a usar a Explorer 3
Para todos os projetos criados com a Explore 3 

 Conjunto de instrumentos essenciais (o conjunto de 7 peças inclui todos os instrumentos de que precisas para cortar,  
     recortar, marcar, remover, polir e aparar uma ampla variedade de materiais)

 1 tapete de máquina StandardGrip (verde) para os pequenos restos de material 

Para projetos grandes (autocolantes de parede ou séries de t-shirts)
 Folhas de Smart Materials (vinil, material termoaderente). Existem em diferentes cores e comprimentos (de 0,91 a 3,66 m)
 Porta-rolos
 Fita de transferência (para projetos de vinil)
 Uma EasyPress (para projetos de material termoaderente)

Para projetos de papel 
 1 tapete de máquina LightGrip (azul)
 1 conjunto de canetas Cricut. Vasta seleção disponível em diferentes cores e espessuras
 Cartolina adesiva Smart Paper para aplicação fácil sem cola (disponível em várias cores)


