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Terve     !
Nyomtass!

Alkoss!



Csináld egys   eruen 

   a különleges dolgokat - könnyu!

Az e-mark create egy kézi mobil nyomtató kreatív ötletek megvalósításához. 
Kézműves ajándékokhoz, tárgyak megszemélyesítéséhez, rendszerezéshez, 
események, ünnepek kellékeihez és más alkalmakhoz. Csak gondold ki és 
nyomtasd. Mindegy hol vagy.

Tervezd meg a saját nyomatodat 
a mobiltelefonodon vagy a tableteden. 
Egyszerűen csak az ujjaidat kell 
használnod ehhez. Küldd rá az e-markra,
ez csak egy koppintás. Nyomtasd azonnal 
a saját grafikádat különféle anyagokra.

Nem egy, nem kettő, nem három 
szín nyomtatás, hanem bármilyen 
szín kombinációja lehetséges, nagy 
felbontásban.

Nyomtatás több színben

Vidd magaddal az e-mark createt! 
Számítógép-egér méretű, könnyen 
befér a táskádba. Tervezd meg és 
küldd el a lenyomatot a mobiltelefonod 
vagy a tableted segítségével, majd 
nyomtasd ki az e-markkal, bárhol is 
vagy.

Hordozható és mobil

Tervezd meg a saját nyomatodat az 
app-ben (szövegeket, betűtípusokat, 
színeket, képeket, ikonokat), küldd a kész 
grafikát közvetlenül az e-markra: csak 
egy koppintás az ujjaddal, ezután már  
nyomtathatod is.

Design és nyomtatás 
egy pillanat alatt

Papírra, kartonra, textilre, 
parafára és más anyagokra.

Nyomtás különböző felületekre

Alkoss saját designt vagy használhatod 
a különféle alkalmakra előre elkészített 
minta nyomatokat.

Ingyenes iOS és Android app
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Terve   d meg! 
          e-mark create app

Küldd el  
          és nyomtasd ki!

Az e-mark create app vezérli az e-mark create eszközt. 
Tervezd meg a saját nyomatodat az app segítségével, 
adj hozzá képeket, szövegeket vagy használd a számtalan 
előre elkészített sablont. 

Küldd el WiFi-n keresztül, csak egy koppintás az ujjaddal és  
máris ott van az e-markon. A nyomtatás egyszerűen, oldal 
irányú mozgatással történik. Csak húzd el oldalra, jobbra vagy balra. 
De használhatsz speciális nyomtatási módot is, mint a folyamatos 
nyomtatás (pl.: szalag nyomtatásnál, sorminta nyomtatásnál), 
ezenkívül 3 soros nyomtatás is lehetséges. Könnyű elkészíteni.

CO��!!!

Tim

Homemade by Beth



Alkoss!
Az e-mark create a te kis 
segítőd, hogy különleges 
dolgokat készíts egyszerűen.

Egyedivé tesz, 
motivál. 

Életstílus: 
Meglepő és izgalmas 

lesz személyes üzenetek 
által. Nyomtass bármilyen 

nedvszívó felületre, 
ha valami különlegesre 

vágysz.

Ünnepekhez: 
Az e-mark create 
segítségével gyönyörű 
meghívókat, dekorációkat 
készíthetsz. Személyre 
szabhatod az ajándékaidat 
és a bármely kézzel 
készített tárgyaidat.

Rendszerezés: 
Rendezettebb az otthonod 
és a munkahelyed,  
ha rendszerezed és  
felcímkézed a tárgyakat, 
a polcokat, a befőttes 
üvegeket, az uzsonnás 
dobozokat. Nyomtathatsz 
közvetlenül a felületre vagy 
használhatsz nyomtatott 
öntapadó címkét is.

Ajándékozás: 
Készíts saját alkotásokat az 
e-mark create segítségével, 

legyen az vendégkönyv, 
napló, füzetborító, 

üdvözlőkártya, tortadísz 
vagy saját ékszer.



Tarto   ékok és kellékek

https://emark.colop.com/hu/e-mark-create/

e-mark védotok

e-mark s   alagok 

és s   alag-ve   etok

e-mark vonal   ó

e-mark kars   alagok
e-mark címke lapok

e-mark átláts   ó 

végtelenített címke 

(elérheto fényes és textil is)
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