Impressora 3D UP Box

Características principais:
• Impressora 3D totalmente montada e de altíssima qualidade de impressão;
• Volume de impressão na Impressora 3D: 255 x 205 x 205mm (LxPxA) (10,7 litros);
• Altura das camadas: 0,10 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,30 / 0.35 / 0,40 mm, isto é, de 100 a 400 microns;
• Calibração automática de altura da mesa por sensor na bandeja de impressão. Fácil, rápido e não necessita
de conhecimentos anteriores;
• Nivelamento automático da mesa por sensor integrado. Não perca mais tempo tentando calibrar a mesa de
sua impressora 3D;

• Construção da estrutura em aço com cobertura em plástico;
• Filtro de ar HEPA para total eliminação dos gases liberados na extrusão do material plástico;

• Iluminação interna por LED;
• Baixo ruído em operação, equipamento desktop;
• Plataforma aquecida com excelente estabilidade térmica para evitar deformações da impressão 3D;
• Ambiente totalmente fechado mantendo as peças aquecidas para um melhor acabamento além de total
segurança para o usuário;

Características principais:
• Conexão via USB ao computador (após transferido para a impressora pode-se desconectar do computador);
• Software interativo e muito fácil de usar, não necessita de conhecimentos em software de fatiamento e de
transmissão como nas impressoras 3D comuns;

• Software de impressão com diversas funções como redimensionamento, rotação, auto-place, e o incrível
Smart Support: construção de suporte automático no mesmo material da peça, você não precisa se
preocupar, é só imprimir;
• Não necessita de fitas ou colas para fixação da peça na plataforma;
• Link para milhares de objetos para baixar e imprimir;
• Material: Plástico ABS ou PLA 1,75 mm não necessariamente proprietário;

Sensor de nivelamento de plataforma
impressão, automaticamente, acoplado
próprio corpo da cabeça de extrusão;

Filtro de ar de dentro da cabine da impressora
UP Box.
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Itens inclusos e garantia:
Acompanha todo material necessário para você imprimir seus modelos:

- Software de impressão 3D com atualizações grátis
- Um rolo de Filamento ABS original UP,
- Alicate e espátula
- Perfboards,
- Manual de usuário completo em português,
- Fonte de alimentação bivolt automático 100-240V.

Garantia de 9 meses contra defeitos de fabricação.
Assistência Técnica e Suporte Técnico permanentes no Brasil.

Contatos:
31 2514 3232

contato@feitocubo.com.br

