
Explore Air 2 – O que há na caixa e o que comprar

Na caixa

Máquina Cricut Explore Air 2

Lâmina de ponta fina premium + suporte

Caneta de ponta fina, preta

Base de corte de aderência leve de 30,5 cm x 30,5 cm 

Livro de boas-vindas

Cabo USB e adaptador de corrente

Adesão gratuita de 30 dias de teste ao Cricut Access (novos assinantes)

50 projetos prontos a realizar

Materiais para projeto de treino

Rolo Brayer Lâmina 
de ponta 
profunda + 
suporte

Termo AdesivoCanetas e 
marcadores

Tapetes de corte Vinil adesivo Fita de  
transferência

Compre para iniciar

Canetas de ponta fina, canetas de gel, marcadores Cricut

Base de corte de aderência padrão Cricut (verde) 30,5 cm x 30,5 cm

Suporte de ponta profunda + lâmina Cricut

Base de corte de aderência forte Cricut (roxa) 30,5 cm x 30,5 cm  
ou 30,5 cm x 61 cm para cortes longos

Kit de ferramentas básicas Cricut (raspador, tesoura, espátula, pinças e 
ferramenta de fundir) OU Kit de ferramentas essenciais (itens de kit de 
ferramentas básicos + raspador e caneta de vincar)

Rolo Brayer Cricut para aderir firmemente os materiais à base de corte 
sem bolhas ou cortes

Base de corte de aderência padrão Cricut (verde) 30,5 cm x 30,5 cm ou 30,5 
cm x 61 cm para cortes longos

Vinil Cricut (permanente, removível, holográfico, folha adesiva, de impressão)

Fita de transferência (aderência padrão, aderência forte)

Para todos os projetos

Para projetos com decalques (vinil)

Para cartões e projetos de papel

Para projetos de película de recorte

Para projetos com materiais especiais
por exemplo: espuma de artesanato, couro genuíno, folhas magnéticas, neoprene e película 
de stencil

Kit de ferramentas 
essenciais

Caneta de vincar Cricut (se não comprar o kit de ferramentas essenciais 
Cricut)

Película de Recorte Cricut (everyday, glitter, holográfico foil, 
sportflex, leve, malha)

Máquina Cricut EasyPress (mini, pequena ou média) e base


