
kontaktyProJet MJP 2500Plus

®ProJet  2500 Plus

Další profesionální 3D tiskárny využívající  technologie
MultiJet Printing naleznete na http://www.Abc3D.cz

VisiJet M2S-HT250 čirý až 250°C

112 x 107 x 74cm

211kg

VisiJet M2E-BK70 shore A70

Model

Tiskový prostor XYZ

Rozlišení XYZ

Tiskové materiály:

Rozměry (š x v x h)

Hmotnost

                                   ProJet 2500Plus

295 x 211 x 142 mm

VisiJet M2 ENT elast.mléčný

VisiJet M2S-HT90 čirý medicinský

VisiJet M2R-WT pevný bílý

VisiJet M2R-Gry pevný šedý

VisiJet M2R-TN odolný

Visijet M2R-CL pevný čirý

800 x 900 x 790 dpi; vrstva 32μ  

VisiJet ProFlex M2G-DUR - čirý, pružný, odolný (like polypropylen)

VisiJet M2R-BK pevný černý

VisiJet M2G-CL pevný (like ABS)

VisiJet M2 EBK elast.černý

Zásadní předností je ve všech směrech tisk přesných 

detailů, naprosto přesné geometrie a rozměru. 

3D tiskárna ProJet MJP 2500 Plus disponuje širokým počtem 

stavebních materiálů včetně pružného černého a mléčného, 

teplotně a mechanicky odolného

Nastavení tiskové úlohy je stejně snadné jako u běžných 

tiskáren, řekněme Ctrl+P a Enter.

Vždy perfektní a mimořádně kvalitní výtisk

 Partnerská síť Abc3D  působí v České a Slovenské 

republice a její hlavní výhodou je snadná dostupnost, 

rychlost odezvy, a obchodně technické a servisní zázemí.

 Partneři Abc3D  vás seznámí ve své prezentační místnosti s 3D technologiemi 

a novinkami 3D profesionálních technologií. Rádi pomohou s kvalifikovaným 

návrhem, financováním a optimálním 3D využitím přímo od výrobce. 

Software 3D Sprint zahrnuje celý souhrn pokročilých řídících a kontrolních funkcí pro profesionální práci. Při přípravě 

tisku může uživatel využít automatické procedury, nebo je kombinovat s ručním nastavením. Licence je součástí dodávky.

PŘIPOJENÍ
Podporuje všechny soubory

STL, CTL, OBJ, PLY, ZPR, ZBD,

AMF, WRL, 3DS, FBX, IGES, 

IGS, STEP, STP, MJPDDD

OPRAVY ÚPRAVY ROZMÍSTĚNÍ PODPORY TISK MONITORING

Upozornění: Výkonnostní charakteris�ky výrobků se mohou lišit v závislos� na způsobu použi�, provozních podmínek a materiálu. Nelze poskytnout záruky jakéhokoli typu výslovné nebo předpokládané, 
vztahující se k vhodnos� nebo obchodovatelnos�. Uvedené  ochranné značky patří příslušným vlastníků. Všechna práva vyhrazena. Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění. (v: 2022-10-03)

Kompletní nabídku 3D technologií pro Českou a Slovenskou republiku naleznete na www.Abc3D.cz

Využijte nejbližšího Abc3D partnera. Dosažitelný, rychlý a kvalifikovaný servis v místě je velký benefit Abc3D.
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