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Solução de impressão 3D ultrarrápida e acessível 



Manufatura digital com a tecnologia Figure 4 

®

 

PRODUÇÃO ECONÔMICA E DE RETORNO RÁPIDO DE JOIAS 
desenvolvidos

PADRÕES DE JOIAS DE ALTA QUALIDADE 
superiores

DETALHE ULTRAFINO 
Os estilos de construção de impressão 

CUSTOS REDUZIDOS DE MÃO DE OBRA DE PRODUÇÃO 
suporte

mais suave, reduzindo os custos de mão de obra posteriores e o tempo de produção minimizando o polimento dos 

PADRÕES DE FUNDIÇÃO DE JOIAS

qualidade de fundição superior e padrões prontos para 

• 
• 
• O material de fundição otimizado produz o mínimo de 

• 
investimento em ferramentas

PADRÕES MESTRE PARA MOLDES*

MODELOS DE PROTOTIPAGEM/FIT-CHECK*

Figure 4 Jewelry 
Impressora 3D ultrarrápida e econômica



Fluxos de trabalho de design 

da Figure 4™

PADRÕES DE JOIAS PARA FUNDIÇÃO DIRETA 

O 
reproduzíveis e altamente detalhados para fundição de 

PADRÕES MESTRE PARA MOLDES*  

Imprima padrões mestre detalhados e com características 
precisas em um material otimizado para suportar o calor 

PROTOTIPAGEM DE JOIAS/FIT CHECK* 

desenvolvido para apresentar detalhamento preciso no 
design para modelos conceituais e testes, com a precisão 

Acessórios

UNIDADE DE PÓS-CURA UV  

iluminado por todos os lados, o que resulta 

 

opcional

rolete/inclinação para mistura de materiais 



Garantia/Isenção de responsabilidade: as características de desempenho desses produtos podem variar de acordo com 

isenta de quaisquer garantias, expressas ou implícitas, que incluem, mas não de forma exclusiva, garantias de 
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HARDWARE DA IMPRESSORA

Volume de construção

Resolução

Inclinação do pixel

Comprimento de onda

Ambiente operacional  

Elétrica

Dimensões 

Peso

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Pós-processamento

 

LC-3D Mixer 

Pedestal

  desencaixotados

 

MATERIAIS

Materiais de construção

Embalagem do material

SOFTWARE E REDE

3D Sprint® Software

de otimização de construção e posicionamento 

estatísticas do trabalho 

Preparada para o 
software 3D Connect™ segura baseada em nuvem para as equipes 

Conectividade:

Recomendação de 
hardware do cliente

• 
(processador Intel® ®

• 

• 

•  

• Outros: mouse com três botões com 

Sistema operacional 
®

Formatos de arquivo 
compatíveis


