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Hlavní funkce

Vlastnosti tisku

Software

Windows:

Mac® OSX:

Hardware:
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?Vìtší tiskový prostor – 3D tiskárna CubePro má nejvìtší tiskový prostor ve své tøídì (275 mm x 265 mm x 240 mm), 

tiskne díly s profesionální kvalitou s 70 mikronù tenkou tiskovou vrstvou a vytvoøí neuvìøitelné detaily lépe, než 

kterákoli jiná stolní a modeláøská tiskárna.

?Trojitá barva + tøi materiály = tisíce možností – Vytváøejte odolné a funkèní prototypy nejen z pevného ABS 

a biologicky rozložitelného PLA, ale také pomocí nového materiálu nylonu. Buïte pøi 3D tisku pøesvìdèiví a tisknìte 

tøemi rùznými barvami najednou, mùžete si vybrat z více než 20 barev tiskového materiálu ABS nebo PLA.

?Øízené prostøedí pro tisk – Kontrolované prostøedí pro tisk snadno zajiš�uje zlepšenou pøesnost a spolehlivost 

tisku, pokaždé když potøebujete tisknou objemné díly z hmoty ABS. Automatické nastavení zajistí bezpeèný tisk ve 

vaší domácnosti. A� máte 3D tiskárnu ve vaší pracovnì, nebo na vašem stole.

?Silný, rychlý & dlouhodobý – Garantovaný rychlý a precizní 3D tisk se stabilizovaným tiskovým mechanismem 

a snadno se zakládajícími kazetami, které prodlužují životnost materiálu.

?Propojte se lépe pro lepší pocit – Pohodlnì se propojte pøi použití snadno ovladatelného barevného dotykového 

displeje a pøipojení WiFi.

Technologie:

Tiskové trysky:

Maximální velikost tisku:

Materiál:

Tlouš�ka tiskové vrstvy:

Typy tisku:

Podpìry:

Plastic Jet Printing (PJP)

1/2/3 dle modelu

275 mm x 265 mm x 240 mm

Nylon, plastická hmota PLA a plastická hmota ABS

70 mikronù, pøi rychlém tisku 200 a 300 mikronù

27 typù tisku, 3 vzory výplnì, 3 typy pevnosti

Plnì automatické, snadno odlomitelné

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

Více než 20 tiskových barev v plastických hmotách ABS a PLA
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