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3D Tiskalnik Flashforge Guider IIS 280
x 250 x 300mm
Kategorija: Za FlashForge 3D Tiskalnike
Dobavljivost: predvidena dobava 20.12.2022
Šifra: 523

Cena: 1.799,00 € 1.999,00 €

(slika je simbolična)

Blagovna znamka: FlashForge

Kratek opis
Odličen za tisk PETG, ASA in ABS Filamenta z dimenzijo tiska 280
x 250 x 300mm.
Nudimo vam 1 leto Garancije in brezplačno tehnično
pomoč.
OPOZORILO
Z nakupom tiskalnika soglašate, da boste kot kupec in uporabnik
naprave, bili pripravljeni 3D tiskalnik sami vzdrževati. Za pravilno
delovanje 3D tiskalnika je potrebno tudi določeno predznanje
glede upravljanja naprave in določanja nastavitev tiskanja, torej z
nakupom soglašate, da se boste samoiniciativno izobrazili in
pridobili znanje, ki je potrebno za uspešno uporabo 3D tiskalnika.
Večino potrebnega znanja za osnovno in zahtevnejšo uporabo 3D
tiskalnika je mogoče dobiti na spletni platformi YouTube in na
raznih 3D forumih ali Facebook skupinah, kjer člani 3D skupnosti
obširno delijo svoje izkušnje in znanje glede upravljanja 3D
tiskalnikov ter pravilne uporabe materialov za tiskanje. AzureFilm
trenutno še ne nudi spletnih izobraževanj ali ﬁzičnih oblik
izobraževanja na sedežu podjetja. Zahvaljujemo se vam za
razumevanje. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na
info@azureﬁlm.com.
3D Tiskalnik Flashforge Guider IIS – Odličen za tisk ASA in
ABS Filamenta z dimenzijo tiska 280 x 250 x 300mm.
Nudimo vam 1 leto Garancije in brezplačno tehnično
pomoč.
Posebna ponudba Filamentov za naše kupce, pokliči nas in se
pozanimaj. Inštalacija 3D tiskalnika po dogovoru.
Odgovore, kateri ﬁlament izbrati in kako 3D Tiskati, dobite pri nas
saj imamo več kot 7 let izkušenj z izdelavo 3D Filamentov in
servisom preko 20 različnih modelov 3D Tiskalnikov.
Za začetnike in specialiste v 3D priporočamo nakup PETG
Filamenta – Klikni Tukaj
Za specialiste v 3D priporočamo ABS in ASA Filamente: Klikni
Tukaj
• 5-PALČNI ZASLON NA DOTIK - enostaven za uporabo,
vgrajenih več jezikovnih paketov.
• RESUME TISKANJE - garancija za tiskanje velikih modelov,
kljub nenamernemu izpadu električne energije.
• POVEČANA DIMENZIJA TISKA - 68% večji od ostalih zaprtih
3D Tiskalnikih, Prilagojeno predmetom različnih velikosti.
• OGREVALNA PLOŠČA - izpolnite več potreb.
• RAZVOJNA STRUKTURA NAPRAVE - Stabilno, trpežno ohišje
in sestavni deli, obdelani z visoko preciznim CNC obdelovalnim
strojem.
• MOŽNOSTI PRIKLOPA - Podpora USB Stick, USB kabel in WIFI
povezava.
• PROGRAM FLASHPRINT - FlashPrint pomaga izboljšati
tiskanje in je enostaven za uporabo.
• VGRADNA KAMERA - Spletna kamera vam pomaga nadzirati
tiskalna opravila.
• FUNKCIJA FILTERA ZRAKA - Guider IIS dodaja ventilator ﬁltra
in deske za ﬁltriranje prahu, ki lahko nastane v procesu tiskanja.
Ključne speciﬁkacije:
Velikost naprave (brez pokrova): 549 x 490 x 561 mm
Prostornina vgradnje: 280 x 250 x 300 mm
Natančnost tiska: ± 0,1-0,2 mm
Programska oprema za tiskanje: FlashPrint
AC vhod: 100V-240V ~, 500W
Vhodna podpora: USB Stick / USB kabel / WIFI / Ethernet
Ekstruder: se segreje do 300°C omogoča tisk z različnimi
materiali.
Hitrost Tiskanja: 1-200mm/s
Premer šobe: 0,4mm
Materiali: PLA, PETG, ABS, ASA, PVA, Flexible, HIPS, PP, PC, PA.

