
 

DREAMER 3D PRINTER 
De încredere. Ușor de folosit. Calitate superioară. 

 

 

 
 

 

În momentul în care utilizați Dreamer 3D Printer, veți fi extraordinar de impresionați de fiabilitatea și 

ușurința utilizării pentru a construi obiecte de înaltă rezoluție. Sistemul său puternic de extrudare poate 

imprima cu o gamă largă de materiale în interiorul camerei de construcție închise. 



 

Întotdeauna 

imprimări de înaltă 

calitate. 

Întotdeauna printuri 

consecvente. 

Dreamer este o imprimantă 3D fiabilă 

care poate produce în mod constant 

imprimări de înaltă calitate la rezoluții de 100 de microni. Dispune de o cameră de printare versatilă 

pentru diferinte tipuri de filamente de printare 3D. Patul  de construcție este realizat din aliaj de 

aluminiu de grosime de 6,3 mm - aceeași calitate utilizată în industria aerospațială, distribuție excelentă 

a căldurii. Componentele de cea mai bună calitate și liniile avansate de asamblare fac Dreamer o 

imprimantă 3D mai fiabilă. 

Configurare ușoară chiar din cutie. 

Experiență 

excelentă pentru 

utilizatori. 

 

Dreamer este o adevărată 

imprimantă 3D Plug 'n' Play. Este 

capabilă să imprime direct din cutie 

cu abilitatea de a imprima în câteva 

minute. Panoul cu touchscreen color 

de la bord, conexiunea Wi-Fi, 

cartușul cu filament integrat, design-

ul inovator - toate aceste oferă o 

experiență excelentă utilizatorului. 

  
 

 



 

Mai puține șanse de deformare a ABS-ului. 

Mai multă performanță și precizie. 

Temperatura este foarte importantă pentru tipărirea filamentului ABS. Dreamer are o ușă închisă și 

capac detașabil pentru a evita praful și particulele străine. Această cameră de imprimare complet 

închisă elimină, de asemenea, interferențele de temperatură din mediul exterior și stabilizează 

temperatura de imprimare pentru imprimări ABS de înaltă calitate. 

 

 

Mai puțin PLA 

înșiruit. Curbe fine 

ale machetelor 

printate 

Filamentul PLA extrudat trebuie să fie 

răcit rapid pentru a reduce înșirarea, 

șnururile de plastic din locurile în care 

imprimanta 3D nu ar trebui să imprime 

și ar trebui să producă machete cu curbe 

mai fine. Cinci ventilatoare de răcire vor 

fi activate automat atunci când 

temperatura din extruder și camera 

ajunge la anumite valori. Acest lucru vă 

permite să printați imachete din PLA 

reușite. 

 

* Când imprimați filamentul PLA, 

deschideți ușa frontală și scoateți capacul superior când temperatura mediului depășește 10 ℃, altfel 

păstrați-le închise. 
 

 

 



Aluminiu de calitate utilizat în industria 

aerospațială. 

Distribuția excelentă a căldurii. Nicio deformare. 

 

 

Placa de construcție Dreamer este fabricată din acelasi tip de aluminiu utilizat in industria aerospatială, 

cu grosime de 6,3 mm. Acest aluminiu de înaltă calitate poate rămâne întotdeauna plat, chiar și după 

expunerea continuă la căldură ridicată. Și da, poate fi încălzit pentru a furniza temperatura dorită pentru 

diferite material rezultând astfel printuri de înaltă calitate. 

 

 

 

 

 

Componente de cea mai bună calitate. Linii 

avansate de asamblare. 

Din exterior spre interior, toate părțile 

importante, cum ar fi motoarele și alimentarea 

cu energie electrică, provin de la furnizori de 

top din lume, iar toate piesele metalice și din 

plastic sunt turnate. Acestea realizează un 

Creator Pro consistent și stabil. Liniile de 

asamblare având standarde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configurare ușoară. Și tu esti gata să printezi în 

câteva minute! 

Dreamer este capabilă să imprime din cutie cu foarte puține setări. Tot ce trebuie să faceți este să 

montați cele trei șuruburi de extruder. Nivelarea și calibrarea sunt precise și ușor de efectuat doar cu o 

bucată de hârtie A4. Dreamer este certificată CE și FCC pentru a fi folosită în siguranță la domiciliu, 

birou sau săli de clasă. 

 

Conectivitate Wireless.  

Fără întreruperea printării. 
WiFi-ul încorporat vă permite să controlați Dreamer-ul fără 

fir. Și vă permite să transferați fișierele 3D de pe computer în 

memoria încorporată de 4GB a Dreamer-ului înainte de a 

începe imprimarea. Deci, chiar dacă calculatorul dvs. se află 

în standby, puteți să vă bazați pe Dreamer pentru a finaliza 

imprimarea. 

* Cardul SD și conectivitatea USB 2.0 sunt standard 

 

Cartuș de filamente 

integrat în interior. 

Extinderea duratei de 

viață a filamentului. 

Filamentul dvs. este încălzit tot timpul în 

timpul tipăririi, iar acest lucru ajută la 

eliminarea umidității absorbite din aer de la 

deschiderea filamentului. Ca rezultat, veți 

vedea că filamentul dvs. poate fi stocat un timp mai lung, dar fără a-și pierde calitatea. 

 


