
Imprimanta 3D FINDER 

Ușor de utilizat. Sigură. Accesibilă. 

 

 
 

Începerea imprimarii 3D cu Finder este mult mai ușoară și mai accesibilă ca oricând. Este capabilă de 

imprimare chiar din cutie cu puține modificări. Toate elementele încălzite sunt protejate de atingere, iar 

materialul de imprimare este PLA netoxic. Finder este imprimanta 3D de pornire perfectă pentru 

familii, școli și utilizatori novici. 

 

 

 

 

 

 

 



Ușor de folosit. O experiență diferită de oricare alta! 
 

Finder este o imprimantă 3D ușor de utilizat, este 

complet asamblată și are un sistem de nivelare 

asistată, astfel că trebuie efectuați puțini pași 

înainte de a începe imprimarea. Având un panou 

cu ecran touchscreen (tactil) de 3,5 ", sistem 

detectare a filamentelor, stick USB și conexiune 

Wi-Fi de generația a 2-a și multe altele, Finder vă 

oferă o experiență de top de utilizare a unei 

imprimante 3D. 

 

 

 

Sigură de folosit. 

Silențioasă. 
Finder are un design foarte clar, cu cabluri ascunse vederii în 

rama din aliaj de plastic. Toate componentele încălzite 

sunt ținute departe de atingere. Opțiunea non-toxică 

cu fibră optică PLA vă păstrează creațiile simple 

și distractive. Nivelul de zgomot este de 50 

dB sau chiar mai mic. Toate acestea fac ca 

acest tip de imprimantă să fie excelentă în 

jurul copiilor de toate vârstele sau 

utilizatorilor de acasă. 
 

 

Sistem inteligent de nivelare asistată. 

Calibrare mai precisă și mai ușoară. 
Imprimanta Finder dispune de un sistem de detectare intuitiv de calibrare pentru a ajuta la nivelare. 

Sunteți îndreptat să strângeți sau să slăbiți șuruburile de nivelare până când un beeper abia se aude, 

apoi detectează distanța dintre duza și placa de construcție pentru a verifica dacă nivelarea dvs. este în 

poziția corectă. Odată ce prima locație este egalizată, veți fi direcționat către următoarele două locații 

cu șuruburi în mod corespunzător cu aceeași operație. În acest proces, sunteți bine instruit cu mesaje 

clare pe afișajul cu ecran tactil. Și toate acestea fac calibrarea mult mai ușoară și mai precisă decât 

înainte. 



 

Operarea este 

ușoară. Exact 

ca și pe 

telefonul tău 

inteligent. 
 

 

Finder folosește un touchscreen IPS HD de 3,5 inch chiar în partea de sus a imprimantei, cu ajutorul 

unor comenzi mari, ușor de înțeles. Doar 4 șuruburi de rotit pentru a începe imprimarea, nu este nevoie 

să-o conectați la computer! Consultați previzualizările fișierelor model și știți că este ceea ce doriți să 

imprimați. Afișează starea de imprimare în timp real și știți când va fi terminată. Compatibilitatea 

încorporată în mai multe limbi, inclusiv limba engleză, germană, franceză, olandeză, poloneză, 

coreeană și japoneză, se adaugă ușurinței sale de utilizare. 
 

Conexiune Wireless de generația a 2-a. Mai stabilă. 

Finder oferă conexiunea Wi-Fi de generația a 2-a cu o transmisie fără fir stabilă a fișierelor. Și acum 

puteți trimite fișiere 3D de pe computer spre memoria Finder 4GB cu propria rețea Wi-Fi în modurile 

AP sau STA. Stickul USB este un alt mod stabil pentru a transfera fișiere. Nu există cablu USB, nici o 

întrerupere chiar și atunci când computerul se află în standby. 



Managementul filamentului excelent și inovator. 
Gestionarea filamentului pe Finder este destul de impresionantă. Carcasa cartușului pentru filamentul 

FlashFlorge PLA de 1,75 mm este capabilă să detecteze când filamentul se scurge și vă avertizează să 

încărcați filament nou în loc să vă blocați prin extrudare. Finder poate fi folosit cu filament terț dacă 

dezactivați această funcție în setări. 
 

Placă de construcție Slide-in. 

 Îndepărtarea 

mai ușoară a 

printurilor 3D. 
 

Placa de construcție slide-in vă 

permite să o scoateți din 

imprimantă și apoi să 

îndepărtați imprimările 3D 

finisate mai ușor. În același 

timp, poate reduce la minimum 

deteriorările sau compensările 

plăcii de construcție. 

Curată. Silențioasă. Sigură. 
Finder este concepută pentru copii și novici. Toate cablurile din corpul aliajului de plastic sunt ascunse. 

Cadrul este elegant, fără margini ascuțite. Duza fierbinte este protejată de atingere, iar placa de 

construcție este o bucată de sticlă fără căldură. Păstrăm nivelul de zgomot de până la 50 dB. Toate 

aceste detalii atente fac Finder o imprimanta 3D sigură care dă frâu liber celor mai inovative creații. 
 

Doar filament PLA. 

Biodegradabil și netoxic. 
 

PLA filamentul pentru Finder este un plastic 

netoxic, biodegradabil, care este reciclabil și 

sigur pentru mediul înconjurător!  
 

 


