
FINDER

7.260,- Kč
8.785,- Kč s DPH

  FINDER je v každém směru jedinečná 3D tiskárna. Svojí kvalitou výtisků přesahuje 

mnohdy očekávané. Již po prvních zkušenostech uživatelé neskrývají své nadšení. 

Detaily a přesnost výtisků jsou v této cenové hladině 3D tiskáren těžko uvěřitelné. 

Navíc je FINDER standardně vybaven komunikačním rozhraním WiFi, USB flash disk 

a připojením USB kabelem. Vnitřní paměť uchovává mnoho desítek souborů pro 

následovné opakované tisky. Stačí na displeji zvolit historii a tisk opakovat. 

Podsvícený dotykový displej jsme lokalizovali do českého jazyka, stejně jako 

ovládací software. FINDER je připraven k okamžitému použití v kvalitě a výkonu bez 

kompromisů. 

Poznejte FINDER, 3D tisk bude snadný a objevíte nový svět.

Spolehlivá, tichá a přesná 3D tiskárna

Kompletně
lokalizováno.

Více informací na www.                         .cz



Vlastnosti Finder

Hlavní funkce

3D tiskárna pro každého - Finder je skvělé zařízení díky kvalitnímu a rychlému tisku, výbavou, všestranným použitím a jednoduchou obsluhou. 
Díky příznivé pořizovací ceně najde cestu do domácnosti, hobby dílny, učebny, zájmového kroužku, malé konstrukční kanceláře. 

 Rychlost tisku – Díky rychlému tisku budete s úžasem sledovat, jak reálný objekt roste přímo před vašima očima. Kromě doporučených výchozích 
parametrů můžete dle svých zkušeností zvolit optimální rychlost tisku.

 Tichý pracant – Tichoučký provoz (do 50dB) - není problém mít tiskárnu na pracovním stole vedle vašeho počítače nebo doma. Obývací pokoj 
nebude rušen a při tichém tisku se můžete bavit se svou rodinou nebo sledovat televizi.

 Intuitivní ovládání – Finder je vybaven přehledným 3,5 palcovým plnobarevným dotykovým displejem.

 Konektivita – Soubory můžete přenášet prostřednictvím Wifi, USB kabelu nebo flash disku. Netřeba stálého připojení k počítači.

 Vlastní úložiště – Každý tiskový soubor je uložen ve vnitřní paměti 7GB tiskárny. Kdykoli tedy můžete nalistovat kterýkoli z předchozích modelů a 
tisk opakovat. Na 3,5“ displeji si zobrazíte seznam uložených souborů modelů a jednoduše zvolíte tisk. 

 Rychlá kalibrace – Kalibrace 3D tiskáren bývá velká alchymie, která hodně ovlivňuje kvalitu a úspěšnost tisku. Finder je vybaven mechanickým 
senzorem měřícím ideální polohu tiskové desky. Praktické, spolehlivé a rychlé řešení.

 Vyjímatelná podložka – Další přednost usnadňující práci. Hotový výtisk jednoduše vysunete s celou tiskovou podložkou. 

Česká lokalizace – Aby pro vás komunikace s tiskárnou byla co nejpříjemnější, přeložili jsme pro vás ovládací software a uživatelské rozhraní 
tiskárny do českého jazyka.

Technologie tisku:  FFF (Fused Filament Fabrication)

Průměr trysky:  0,4 mm

Maximální velikost tisku: 140 x 140 x 140 mm

Materiál: PLA (teplotu trysky lze nastavit až na 240°C) a další materiály, nevyžadující vyhřívanou desku

Tisková vrstva: Uživatelsky nastavitelná: 50 - 400µ

Kalibrace tiskové podložky: Poloautomatická asistovaná

Podpěry: Automatické nebo volitelné, více druhů včetně stromečkových

Obsah balení: 3D tiskárna Finder,  startovací cívka PLA, tisková deska, nářadí a kabely. (Ovládací SW FlashPrint

 a příručka ke  stažení).

Záruka: 1 rok pro organizace, jinak 2 roky. (Lze rozšířit na 3 roky). Nezahrnuje spotřební materiál.

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: 2019-04-05)

Nejbližšího 3D partnera naleznete na www.Abc3D.cz

Brno

  Česká republika:

●   Elvira spol. s r.o., +420 261 090 243, elvira@abc3d.cz Praha:

●     ASC HB, a.s., +420 602 316 522, aschb@abc3d.cz Hradec Králové:

●   DEVELOP centrum s.r.o., +420 595 059 338, dc@abc3d.cz Ostrava:

●   VUJO s.r.o., +420 603 160 055, vujo@abc3d.cz Sokolov:

●     Tredi technology s.r.o., +420 735 129 776, tredi@abc3d.czPlaná n/L:

●   Renot s.r.o., +420 800 194 385, renot@abc3d.czPolná:

●   GoldAtelier, +420 541 212 432, goldatelier@abc3d.czBrno:

  Slovenská republika:

●   Advanced Engineering spol. s r.o.,Trnava:

   +421 902 687 418, ae@abc3d.cz 

●   ADATEX s.r.o.  (Go3D.SK) Nové Mesto nad Váhom:

   +421 903 236 064, go3d@abc3d.cz 


