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Kontaktujte svého distributora 3D tiskáren:
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Hlavní funkce

Vlastnosti tisku

Software

23 tiskové barvy v plastických hmotách ABS a PLA

Zdarma 25 modelu
Modely pøipravené k tiskuZvolte si barvu, která vám lépe padne

www.3dsystems.com

?3D tisk a vy – Vytisknìte si nìco co budete používat. Tisknìte nìco co budete nosit. Vytisknìte vìci pro domácnost. 

Tisknìte nìco pro ty, co máte rádi. Vytisknìte nìco pro život. A mìjte z toho radost.

?Více barev, neomezený výbìr – Oživte tisknuté vìci více než dvaceti barvami a pøi duálním tisku jejich 

kombinacemi. Pøi duálním tisku míchejte barvy a materiály. Možnosti 3D tisku tiskárnou Cube pomocí 

recyklovatelného plastu ABS a biologicky rozložitelného PLA nikdy nebyly tak neomezené.

?Pohodlí v dlani vaší ruky – Užijte si svobody mobilního tisku pøímo z Cubify aplikací pro iOS a Android. Najdìte 

nové vìci k tisku ve znaèkových kolekcích nebo pro inspiraci prozkoumejte Design Feed a nalezené modely si 

uložte do své knihovny.

?Tisknìte rychle, vyrábìjte více – Ušetøete èas rychlým nastavením prostøednictvím intuitivního barevného 

displeje. Využijte bezdrátového tisku který je dvakrát rychlejší než u jiných 3D tiskáren.

?Tisknìte snadnìji a chytøe – Okamžité zakládání tavného vlákna je nyní snadnìjší než výmìna inkoustové kazety. 

Pøedem nastavené tiskové trysky a automatické vyrovnávání polohy tiskové desky pro 70 mikronové rozlišení 

zajiš�ují bezvadnou kvalitu tisku v každém okamžiku.

?Bezpeèná pro dìti v každé domácnosti – Zábava pro každého, bezpeèný domácí tisk umožní dìtem prozkoumat 

možnosti 3D tisku a jejich kreativitu doma i ve škole. Tiskárny Cube jsou doporuèeny pro dìti starší osmi let a splòují 

certifikaci IEC Home Printer Certification 60953 (TUV).

Plastic Jet Printing (PJP)
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15,25 cm x 15,25cm x 15,25 cm

Tvrdá recyklovatelná plastická hmota ABS

nebo biologicky rozložitelný plast PLA

70 mikronù, pøi rychlém tisku 200 mikronù

Plnì automatické, snadno odlomitelné

Technologie:

Tiskové trysky:

Maximální velikost tisku:

Materiál:

Tlouš�ka tiskové vrstvy:

Podpìry:

Windows:

Mac® OSX:

Hardware:

Pracuje na 32 a 64 bitových operaèních systémech Windows® 7 nebo Windows® 8

Pracuje na Mac® OSX 10.8

Minimální požadavky na PC – Multi-core procesor 2GHz nebo rychlejší, 2GB RAM,

rozlišení monitoru 1024 x 768
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Vyberte si ze dvou barev


