IMPRESSORA 3D

ALÇADA DE CAPA
FINS A 0,15MM

ASSISTENT DE
CALBIRACIÓ
AUTOMÀTICA

PANTALLA LCD

FILTRE D’AIRE

SERVEI TÈCNIC
PROPI

CARACTERÍSTIQUES
La impressora perfecta tant per a l’àmbit domèstic com educatiu. La seva alta robustesa i
portabilitat et permetrà portar-la arreu. Ideal a per a tot tipus de públic, tant professional com
a iniciats gràcies a la seva facilitat d’ús i fiabilitat. Podràs controlar la impressora mitjançant la
pantalla LCD integrada, configurar-la, calibrar-la, reimprimir models etc.
Tindràs uns acabats professionals gràcies a la capacitat de treball amb ABS. A més a més, la
seva estructura tancada i el filtre d’aire HEPA integrat et permetrà utilitzar-la sense sentir cap
tipus d’olor ni soroll. Perfecta per a treball en aules de forma silenciosa.
Totes aquestes característiques, et permetran tenir una eina professional al preu d’una
impressora domèstica. Servei tècnic propi.
Característiques UP mini2
Tecnologia d’impressió
MeltedExtrusionModeling（MEM）

Impressió

Consumible

Software

Alimentació

Mecànica

Volum de construcció

120x120x120mm (amplada-alçada-fondària)

Capçal de impressió

Un capçal amb mecanisme de canvi ràpid

Altura de capa

0.15-0.35 mm

Estructura de suport

Tecnologia automàtica “SmartSupport“

Calibratge de plataforma

Anivellat de l’alçada del capçal assistit per software

Tipus de plataforma

Calefactada. Disposa de plataforma perforada.

Impressió autònoma

Si

Característiques
avançades

Filtre d’aire, pantalla tàctil 4’ LCD , emmagatzematge
d’arxius, portabilitat amb nansa metàl·lica

Material suportat

ABS, ABS+, PLA

Software

UP Software

Formats compatibles

STL, UP3, UPP

Connectivitat

USB, WIFI

Sistema Operatiu

Win XP/7/8/10, Mac OS

Adaptador de corrent

110-240VAC，50-60 Hz，90W

Xassís

Marc metàl·lic amb tancament de plàstic blanc

Peso

6.75 KG

Dimensions

255mm(W)×365mm (H)×385mm(D)

IMPRESSORA 3D

UP BOX +

-

Millora la connectivitat WIFI
Suport per el filament adaptat a bobines de més de 500 gr.
Recuperació del arxiu en cas de pèrdua de energia elèctrica.
En cas de esgotament del filament durant la impressió, es pot recuperar des de
el mateix punt, després de la carregar de la bobina novament.
Millora la il·luminació interior.
Filtre HEPA

CARACTERÍSTIQUES
La impressora perfecta tant per a l’àmbit domèstic com educatiu. Alta robustesa. Ideal a per a
tot tipus de públic, tant professional com a iniciats gràcies a la seva facilitat d’ús i fiabilitat.
Tindràs uns acabats professionals gràcies a la capacitat de treball ABS o PLA. A més a més, la
seva estructura tancada i el filtre d’aire HEPA integrat et permetrà utilitzar-la sense sentir cap
tipus d’olor ni soroll. Perfecta per a treball en aules de forma silenciosa.

UP BOX +
Mides de la màquina
Pes de la màquina
Volum de treball màx.
Material de Treball
Gruix de la capa (mm)
Tolerància

485x495x520mm
20 kg.
(A) 255 x (P) 205 x (A) 205mm
ABS o PLA
0,10 a 0,40 mm
0.1 mm cada 100mm

Autocalibració

Sí

Base calent

Sí

Garantia total 1 año (*)

Sí

Servei tècnic

Sí

Connectivitat

USB

