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Perlindungan Mengkonsumsi kami akan kembali wang anda sekara penuh, jika barang tidak ada pembayaran Aman dengan cara mengidap kristal atau buruk Pengiriman Kali Akan mengembalican uang anda sekara penuh, Jika Barang tak terkirim Pembayaran Aman Kui membawa pilahan metana pambaaran yang aman dan respon berbeda Sepat
Pertanyaan akan ditanggapi dal wak Asuransi Kami modal produk yang kami jual 100% bukan barang palsu Da Vinci Junior adalah salah satu plug'n play desktop 3D yang paling terjangkau dan terjangkau dengan berat kurang dari 300 pon. Tetapi dengan volume build 15cm3 dan resolusi z 0,1-0,4mm, Anda masih akan memiliki fleksibilitas untuk mencetak
beberapa desain fantastis di rumah, kantor, atau ruang kelas Anda. Fitur Printer Junior 3D Da Vinci Printer 3D yang sangat mudah digunakan ini, tidak diperlukan kalibrasi dan ada sistem beban fila otomatis, sehingga pengaturan dan penggunaan printer ini sangat mudah. Ekstruder mudah dihilangkan sehingga pembersihan mudah dilakukan dan, jika perlu,
penggantian yang mudah pas. Sistem thread mudah digunakan sehingga mengubah thread, baik untuk kumparan penuh atau mengubah warna benang, sangat mudah. Da Vinci Junior menggunakan plastik PLA yang tidak beracun dan dapat terurai secara biodegradable untuk mencetak XY. Kami persediaan pada berbagai benang Da Vinci Junior PLA. Ini
adalah printer yang aman juga; Setelah melekat untuk membangun area membantu melindungi mencongkel jari dari hotend saat menggunakan, menjadikannya pilihan ideal untuk sekolah dan rumah. Dengan demikian, menjadi mudah digunakan, printer 3D desktop yang murah dan aman menjadikan Da Vinci Junior pilihan yang bagus untuk rumah dan di
kelasnya, bagi mereka yang ingin membeli printer 3D pertama mereka. Cetakan XY perangkat lunak cetak XY mudah digunakan dan akan diperbarui secara otomatis, sehingga Anda dapat yakin bahwa Anda memiliki versi terbaru. Ini juga sangat mudah untuk mengunduh dan mengunduh proyek dari dan ke komunitas pencetakan 3D. Ini sangat mudah
digunakan dan akan membuat Anda mencetak desain pertama Anda untuk beberapa waktu. Terhubung dan terinspirasi dengan bergabung dengan komunitas desain 3D kami, Koleksi Artis, di mana Anda dapat berbagi atau mengunduh desain 3D Anda secara online. XY' Da Vinci Junior 3D Printer Resources Manual Weight and Sizes: 42 x 43 x 38cm
Weight: 15 kg Print Properties Technology: FDM Head Printing: One Extruder Maximum Size Creation: 15 x 1 x 1 ingus diameter 15 cm: 0,4 mm Bahan yang kompatibel: Da Vinci Jr diameter filamen thread: 1.75 mm Permukaan cetak: tidak dipanaskan kamera Rakitan Tertutup: ya Lapisan tebal: 0.1 , 0.2, Deskripsi Perangkat Lunak Komunikasi 0,3 dan 0, 4
mm : Tipe File XY'ware: Persyaratan sistem STL, .3w (format XY), : Windows (7), Mac OS X (10,8) - Catatan: Driver VGA standar pada sistem operasi, atau kartu video tidak mendukung OpenGL 2.1, dapat menyebabkan kesalahan yang tidak diketahui di XY'ware. Gratis daratan Inggris atas pesanan dengan lebih dari 150 pound (termasuk PPN); Dataran
Tinggi Gratis dan Kepulauan Channel atas pesanan dengan lebih dari 240 pound (termasuk PPN). Pengiriman gratis ke Inggris pada untaian printer 3D tarif tetap 4,80 pound (termasuk PPN) untuk semua pesanan Inggris daratan hingga 150 pound (termasuk PPN); Tarif tetap 15,00 euro (termasuk PPN) di Dataran Tinggi dan Kepulauan Channel atas
pesanan di bawah 240 pound (termasuk PPN). Keuntungan dari ongkos kirim dan kemasan tarif tetap untuk pelanggan kami adalah bahwa jika Anda memesan 1, 2, 3, 4 atau 5 fila0y harganya sama. p.s. Menyesal tentang biaya pengiriman ke Highland dan Kepulauan, ini adalah refleksi pada kenaikan biaya pengiriman yang harus kita bayar. Pengiriman
Internasional Kami dinilai internasional, tetapi tanyakan apakah Anda dapat menghubungi kami untuk mengatur pesanan karena biaya pengiriman dapat sangat bervariasi tergantung pada tujuan dan berat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman Pesanan Internasional atau halaman Pesanan Internasional. Pertama, jika Anda ingin mengembalikan
produk atau Anda memiliki produk yang rusak, silakan hubungi kami sesegera mungkin! Untuk mencegah memesan item yang salah, jika Anda tidak yakin, tanyakan saja dan kami dapat menawarkan beberapa rekomendasi. Namun, perlu diingat bahwa kita tidak dapat mengatakan apakah produk tertentu akan benar untuk tujuan yang akan Anda gunakan.
Anda dapat mengembalikan item Anda ke iDig3Dprinting karena alasan apa pun dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima pengiriman di alamat Anda selama mereka berada dalam status ulang. Benang dan resin tidak dapat dikembalikan setelah penemuan begitu terkena udara barang-barang ini dibunuh. Barang yang dapat diunduh dan sampel
pencetakan 3D tidak dapat dikembalikan dan tidak ada pengembalian dana yang akan diberikan. Biaya pengiriman barang yang dikembalikan dibayarkan oleh pelanggan Full Refund untuk barang-barang yang belum dibuka yang dikembalikan dalam kemasan asli, yang dalam kondisi ulang baru dikurangi biaya tambahan yang dikeluarkan oleh
iDig3Dprinting, seperti biaya pemrosesan pembayaran, bea cukai atau biaya. Kami khawatir bahwa kami mungkin tidak mengeluarkan pengembalian dana untuk produk yang telah dimanjakan, diubah, digunakan, atau rusak dengan cara apa pun. Semua permintaan pengembalian dana tunduk pada iDig3DPrinting item yang dikembalikan. Kami bukan
badan amal atau perpustakaan pinjaman. Pengembalian dana dan pengembalian dana untuk barang yang rusak bekerja sedikit berbeda. Barang yang rusak dapat diambil untuk kembali hingga 60 hari sejak saat penerimaan barang (namun, kami lebih suka menawarkan solusi diagnostik dan perbaikan sebelum dampak aktual, itu lebih baik untuk
lingkungan). Setelah waktu ini Anda perlu menghubungi produsen. Perbaikan atau penggantian akan dikeluarkan untuk barang-barang yang rusak segera setelah diperiksa dan telah ditemukan rusak. Ini adalah akun singkat dari kebijakan pengembalian kami. Syarat dan ketentuan lengkap, silakan lihat halaman Syarat dan Ketentuan kami. Konten di
halaman Syarat dan Ketentuan Ini isinya. Cara menaikkan permintaan email idig3dprinting Anda ke support@idig3dprinting.co.uk dan kami akan menekan nomor otorisasi pengembalian (RAN). Kirim barang kembali ke kemasan aslinya. Segera setelah kami mendapatkan barang kembali, kami akan memeriksanya dan jika semuanya sesuai dengan
seharusnya untuk mengeluarkan pengembalian dana. Jika perlu, pengembalian dana akan diberikan menggunakan opsi pembayaran awal. Waktu yang diperlukan untuk mendarat di Akun ini didefinisikan oleh gateway pembayaran yang tidak digunakan oleh kami. Hal utama, silakan berkomunikasi dengan kami. Kami tidak semua-kuat! Kami bisa cukup
fleksibel, tetapi dibangun atas dasar saling menghormati antara pelanggan kami dan iDig3Dprinting. Baru-baru ini, XY'printing telah menarik banyak perhatian karena keberhasilan printer 3D mereka Da Vinci Jr. 1.0. Perangkat ini ditawarkan dengan harga yang menarik dan dirancang sebagai perangkat entry-level bagi mereka yang baru mencetak 3D dan
menginginkan cara murah untuk mengujinya atau penggemar pencetakan 3D yang lebih berpengalaman yang membutuhkan unit murah dasar. Da Vinci Jr. dihargai $ 349 (Untuk harga dan diskon terbaru, periksa di sini), membuatnya kompetitif dalam hal harga dengan unit entry-level lain yang ditawarkan di pasar. Meskipun tidak menawarkan banyak
lonceng dan peluit unit yang lebih mahal, itu cocok dengan kategori pencetakan 3D anggaran. New Kinpo Group adalah perusahaan produksi besar yang berbasis di Taiwan dan merupakan perusahaan induk dari XY'printing. Perusahaan ini menawarkan beberapa produk pencetakan 3D, termasuk beberapa model printer dan bahkan pemindai. Semua
produk mereka memiliki harga titik awal kurang dari $ 1.000, dan sebagian besar berada di bawah angka itu. Fokus utama perusahaan adalah menawarkan produk pencetakan 3D yang sudah tersedia untuk konsumen dan itu membantu memperluas dampak pencetakan 3D di pasar massal. Memulai dengan desain, Da Vinci Jr. sangat sederhana dan
mudah diatur dan mulai mencetak dengan. Perangkat tidak memerlukan banyak waktu yang dihabiskan untuk kalibrasi, pada kenyataannya, tidak ada waktu sama sekali, dan desainer printer telah membuat kenyamanan fitur utama di semua operasi perangkat. Printer ini memiliki tampilan modern dan ramping yang menarik perhatian dan sejauh ini umpan
balik keseluruhan dari pelanggan sangat positif. Ini menawarkan beberapa fitur keselamatan, termasuk tempat tidur cetak yang tidak memanas, yang membantu menghindari potensi luka bakar atau kecelakaan, dan seluruh area cetak juga tertutup. Perangkat ini berada di sisi kecil dengan area perakitan yang lebih kecil yang ditawarkan, tetapi kami tidak
akan mengklasifikasikannya sebagai kecil, meskipun Anda terbatas pada beberapa produk ukuran yang dapat Anda cetak. Desain dan fitur Da Vinci Jr. 1.0 berwarna oranye dengan garis-garis putih dan ukuran 16,5 x 15 x 16,8 inci, dengan berat hanya dua puluh enam pound. Bobotnya yang ringan dan ukurannya yang relatif kecil membuatnya mudah
portabel jika Anda perlu berpindah dari rumah ke kantor atau di antara kamar yang berbeda. Area perakitan printer hanya berukuran 5,9 x 5,9 x 5,9 inci, yang berada di sisi yang lebih kecil, tetapi sangat sebanding dengan banyak printer lain yang merupakan pesaing dalam kategori yang sama. Saat area cetak tertutup untuk keamanan, ia memiliki jendela
yang jelas yang memungkinkan Anda untuk melihat proses pencetakan saat sedang beraksi. Perangkat koneksi yang mampu dan dasar melalui kabel USB yang terhubung ke komputer. Pencetak menggunakan kartrid untuk membuat thread thread aman dan mudah digunakan, karena dimuat secara otomatis dan Anda diberitahu ketika levelnya rendah dan
perlu diganti. Kartrid khusus untuk Da Vinci dan harus dibeli melalui XY, meskipun biayanya sangat masuk akal dibandingkan dengan model printer 3D lainnya yang memiliki kartrid sendiri, dengan label harga hanya di bawah $ 29. Seperti disebutkan di atas, Anda tidak perlu mengkalibrasi saat bekerja dengan perangkat ini. Keluarkan saja dari kotak, instal
perangkat lunak di komputer Anda dan unduh utas Anda sendiri. Setelah itu, Anda siap untuk memulai proyek pencetakan 3D pertama Anda. Memuat benang membutuhkan satu atau dua menit karena mengharuskan Anda untuk memanaskan ekstruder sambil memberi makan untaian secara manual ke pengumpan. Selain kartrid strands adalah properti,
jadi perangkat lunaklah yang digunakan untuk mengontrol printer 3D ini, yang disebut XY'Ware. Ini menggunakan format file .3w dan memungkinkan Anda untuk melakukan perintah yang berbeda untuk menskalakan, mencetak, dan mengimpor desain. Selain itu, Anda dapat memilih resolusi cetak 100 hingga 400 mikron, yang mengesankan untuk satuan
dengan ukuran ini dan dalam kategori harga anggaran. Operasi pencetakan umumnya relatif sepi dibandingkan model lain, terutama karena area cetak tertutup. Namun, jelas lebih keras daripada berbisik, jadi pastikan Anda siap untuk setidaknya tingkat kebisingan sedang saat mencetak dengan perangkat ini. Hal ini tentu jauh lebih baik dalam kategori
kebisingan daripada banyak unit lain dan bahkan unit yang secara signifikan lebih mahal. Spesifikasi Ukuran Printer 16,5 x 15 x 16,8 Total Ukuran Perakitan 5,9 x 5,9 x 5,9 Filamen-PLA Hanya kartrid filamen milik Perangkat lunak kepemilikan Operasi pencetakan kebisingan rendah dan desain modern terpasang tempat tidur cetak tanpa pemanasan $ 349
(Untuk diskon harga baru-baru ini dan diskon, diskon dan diskon harga terbaru, Periksa di sini) kelemahan titik harga Jika ada kurangnya penggunaan printer ini, itu adalah perangkat lunak milik , XY'Ware. Perangkat lunak cenderung menggantung dan bereaksi perlahan ketika menanggapi perintah pengguna dan navigasi umum. Membuka dan menutup
jendela, menavigasi antara layar dan memulai perintah bisa sedikit tidak nyaman dan tidak semua halus. Setelah beberapa saat, itu bisa sedikit menjengkelkan karena Anda tidak yakin apakah perangkat lunak telah menerima atau menangani perintah Anda karena kadang-kadang membutuhkan waktu satu menit agar program merespons. Ini dapat
menyebabkan pengguna mengulangi perintah, yang akan menyebabkan program lumpuh dan perlu dimulai ulang. Masalah tampaknya terputus-sebentar dan tidak terjadi sepanjang waktu. Dengan demikian, sementara program dapat menutup dan menabrak setelah restart, program dapat bekerja secara normal dan menjalankan perintah yang dimasukkan
tanpa penundaan. Tergantung pada tingkat kesabaran Anda, itu bisa membuat frustrasi. Ini mungkin kurang dari masalah bagi pengguna berpengalaman karena mereka tidak menjadi mudah untuk bingung tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan program. Kelemahan lain yang jelas adalah printer tidak melebihi ekspektasi saat mencetak produk
yang membutuhkan sangat rinci Ini akan menyelesaikan pekerjaan mencetak produk, tetapi kualitasnya tidak sebagus beberapa printer 3D lainnya dalam kategorinya. Meskipun, itu melakukan pekerjaan yang baik dengan produk yang sedikit lebih mendasar dan tidak memerlukan detail yang kompleks. Putusan akhir ada banyak hal tentang Da Vinci Jr. 1.0
dari titik harganya ke ukuran portabel kecil dan bahkan kemudahan penggunaannya yang ramah pengguna. Perangkat ini sangat mudah dipelajari dan tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu cara menavigasi perangkat lunak dan menyelesaikan proses instalasi. Perangkat ini tidak cocok untuk mereka yang mencari cetakan berkualitas tinggi atau
terutama pencetakan kualitas komersial, tetapi sekali lagi ini bukan untuk apa dirancang. Jika Anda baru di dunia pencetakan 3D dan ingin mempelajari apa itu semua tentang, ini adalah unit hebat yang murah, memiliki kualitas cetak yang dapat diterima dan mudah digunakan. Sampai Anda membutuhkan printer 3D yang sangat cepat atau pencetakan yang
sangat rinci, maka Anda tidak akan menemukan terlalu banyak keluhan dengan model ini. Model. xyz 3d printer da vinci jr. xyzprinting da vinci jr 2.0 mix 3d printer. xyzprinting da vinci jr. 1.0 pro. xyzprinting da vinci jr. 2.0. xyz da vinci jr 1.0. xyz da vinci jr 1.0 filament. xyz da vinci jr 1.0 3d printer. xyz da vinci junior
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