
Nesmírně rychlá, tichá a přesná 3D tiskárna

FINDER
PLA 0,6kg / 1,75mm
325,-  (393,- Kč s DPH)

Cena 13.200,-

Zvláštní ceny
pro školy

(s DPH 15.972,- Kč)
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Vlastnosti Finder

Technologie tisku:

Průměr trysky:

Maximální velikost tisku:

Materiál:

Tloušťka tiskové vrstvy:

Kalibrace tiskárny:

Detekce filamentu:

Podpěry:

Obsah balení:

FFF (Fused Filament Fabrication)

0,4 mm

140 x 140 x 140 mm

PLA (teplotu trysky lze nastavit až na 240°C) a další materiály, nevyžadující 

vyhřívanou podložku

Uživatelsky nastavitelná: 0,1 až 0,4 mm

Poloautomatická, zvuková signalizace optimálního nastavení

Automatická detekce přítomnosti filamentu 

Automatické nebo volitelné; snadné odstranění

3D tiskárna Finder, 0,6kg PLA bílá, tisková deska, nářadí, kabely (220V, USB),

USB flash disk, ovládací SW, příručka

Hlavní funkce
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3D tiskárna pro každého - Finder je skvělé zařízení díky kvalitnímu a rychlému tisku, bohatou výbavou, všestranným

použitím a jednoduchou obsluhou. A ještě navíc! Díky velmi příznivé pořizovací ceně si najde cestu do domácnosti, 

hobby dílny, učebny, zájmového kroužku, malé konstrukční kanceláře apod. 

 Rychlost tisku – Díky rychlému tisku budete s úžasem sledovat, jak reálný objekt roste přímo před vašima očima. Kromě

doporučených výchozích parametrů, můžete dle svých zkušeností zvolit optimální rychlost tisku.

 Tichý pracant – Díky tichoučkému provozu (do 50dB) není problém mít tiskárnu na pracovním stole vedle vašeho

počítače, nebo doma v obývacím pokoji, kde se při jejím tichém tisku můžete nerušeně bavit se svou rodinou, nebo

sledovat televizi.

 Intuitivní ovládání – Finder je vybaven přehledným 3,5 palcovým plnobarevným dotykovým displejem.

 Konektivita – Tiskové soubory můžete do tiskárny přenášet prostřednictvím Wifi, USB kabelu nebo flash disku.

Odpadá nutnost stálého připojení k počítači.

 Vlastní úložiště – Každý tiskový soubor je uložen ve vnitřní paměti 4GB tiskárny. Kdykoli tedy můžete nalistovat

kterýkoli z předchozích modelů a tisk opakovat. Na 3,5“ displeji si zobrazíte seznam uložených souborů modelů

a jednoduše zvolíte tisk. 

 Rychlá kalibrace – Kalibrace 3D tiskáren bývá velká alchymie, která hodně ovlivňuje kvalitu a úspěšnost tisku. Finder

je vybaven mechanickým senzorem měřícím ideální polohu tiskové desky. Praktické, spolehlivé a rychlé řešení.

 Vyjímatelná deska – Další přednost usnadňující práci. Hotový výtisk jednoduše vysunete s celou tiskovou deskou.

Není třeba žádných nástrojů nebo klapaček.

Česká lokalizaci – Aby pro vás komunikace s tiskárnou byla co nejpříjemnější, přeložili jsme pro vás ovládací software

a uživatelské rozhraní tiskárny do českého jazyka.

Kontaktujte svého distributora 3D technologií:
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