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Máy in 3D với công nghệ DLP

Các đặc điểm vượt trội:
Sử dụng máy quang học xuất xứ từ Mỹ với độ chính xác lên đến 50 Micron. 
Sử dụng phần mềm với độ chính xác 10 Micron, cùng với đế in vững chắc.
Sử dụng phương pháp nghiêng lấy hết vật liệu để tăng tuổi thọ của bình chứa 
2 bình chứa bằng nhựa cho các loại vật liệu khác nhau.
Rất tiện lợi để định mức mặt phẳng đế in và lấy mẫu in ra.
In một mẫu răng với kích cỡ 280X320X564mm trong vòng 20 phút.
Chế độ in không cần mạng thông minh, không cần máy tính chuyên biệt với 
cách chuyển dữ liệu trực tiếp bằng mạng WLAN hoặc USB.
Nhỏ gọn và kiểu dáng thời trang.

Máy in DLP 3D 
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Dòng máy quang 
học xuất xứ từ Mỹ

10μm

Độ chính xác
lên đến 10 micron

Vật liệu tiêu hao
sử dụng lâu dài

Máy in nhanh nhấtCó thể in số lượng lớn
mẫu hàm cùng một lúc

In chi tiết
chất lượng cao

20
m
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Đặc tính ưu việt
Máy in 3D Runyes là loại máy in 3D để bàn thiết kế chuyên dụng trong nha khoa. Với chế độ điều 
khiển bằng máy tính và trọng lượng máy được thiết kế mới nhẹ hơn, tính hiệu quả của laser được 
tăng cường, vì thế mật độ vật liệu in và độ chính xác của mỗi vị trí luôn ổn định ở mỗi lần in. Bề 
mặt của sản phẩm in trơn láng, các chi tiết sắc sảo, tỉ lệ sai số thấp nhờ đó nâng cao chất lượng 
và độ tin cậy của máy in.
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