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PIÓRO DRUKUJĄCE długopis WOOLER 3D + FILAMENTY HIT
Cena :
109,99 zł

101,19 zł
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

DŁUGOPIS 3D PIÓRO DRUKUJĄCE WOOLER 3D
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Zestaw filamentów gratis - możesz od razu rozpocząć zabawę!
Najważniejsze cechy produktu:
●
●
●
●
●
●
●

Rozwinie skrzydła kreatywności
Rysowanie w trzech wymiarach w czasie rzeczywistym
Gwarantuje świetną zabawę
Niewielka waga
Bardzo proste w użyciu
Regulacja szybkości wydruku
Szeroki wybór dodatkowych kolorów
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OD RAZU GOTOWY DO PRACY
Długopis/pióro drukujące Wooler 3D to urządzenie, które rozwinie skrzydła kreatywności, drzemiącej w każdym z nas. Pozwala na rysowanie w trzech
wymiarach, w czasie rzeczywistym. Gwarantuje świetną zabawę, a przy odrobinie talentu artystycznego, może przełożyć się na wydruki niesamowitych
rzeczy. Wooler 3D zawiera w opakowaniu gratisowy zestaw wkładów/filamentów 3 kolorów po 3m Dzięki temu produkt jest gotowy do zabawy/pracy zaraz
po otwarciu opakowania. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych wkładów polecamy zakup oryginalnych dedykowanych wkładów filamentów marki
https://youtu.be/jXq3fyLKl8Y
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3D Wooler FUN
Rodzaj produktu
Długopis drukujący/Pióro drukujące
Zastosowanie
Umożliwia w łatwy i prosty sposób tworzenie obiektów trójwymiarowych. Sprawdzi się jako narzędzie pracy ale także zapewni doskonałą rozrywkę dorosłym
i dzieciom.
Zasilacz
DC5V 2A
Zasilanie
100-240V 50/60Hz 2A
Zasilanie z powerbanku
Tak
Obsługiwane rodzaje filamentu
ABS - w temperaturze 180 stopni / PLA - w temperaturze 210 stopni
Automatyczne ładowanie filamentu
Tak
Średnica dyszy
0,7mm
Regulacja szybkości wydruku
Tak, 3 stopniowa regulacja
Wymiary
150 x 38 x 23mm
Waga produktu
50g
Zawartość opakowania
Długopis drukujący, zestaw filamentów ABS, zasilacz, instrukcje obsługi, uchwyt na pióro.
Inne cechy
Zestaw zawiera gratisowy pakiet filamentów ABS !!!
Inne cechy
Gotowe szablony do tworzenia obiektów/postaci/przedmiotów itp. do ściągnięcia z www.art-multimedia.pl/wooler
Inne cechy
Produkt idealny na prezent a także jako pomysł na wspólną zabawę :)
Gwarancja
24 miesiące
Znak bezpieczeństwa/zgodności
CE
Dopuszczenie do obrotu w RP
Tak
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