
Impressoras de  

Plástico MultiJet
Impressão rápida e fácil de peças funcionais e precisas de plástico, 
elastômero e material composto com as impressoras 3D MJP ProJet®



PRODUZA MAIS PEÇAS EM MENOS TEMPO

FIDELIDADE AO CAD

são mais precisas do que muitas outras tecnologias de 

Acelere o desenvolvimento de seu produto com protótipos 
precisos e detalhados impressos em seu escritório

ProJet MJP 2500 e 2500 Plus
Alta qualidade, velocidade e facilidade de uso acessíveis

PREÇO ACESSÍVEL

PRODUTIVIDADE PROFISSIONAL
para capacidade de uso interrupto e obtenha mais peças em menos tempo com 

ProJet MJP 5600
Peças compostas multimaterial em formato grande em uma única 
construção

DEZENAS DE OPÇÕES DE MATERIAIS

RENDIMENTO EXCEPCIONALMENTE ALTO

FLUXO DE TRABALHO SIMPLES DO 
ARQUIVO À PEÇA

®

PÓS-PROCESSAMENTO FÁCIL

capacidade de encaixe para testes 

Imprima modelos 
médicos realistas em 
materiais rígidos e 
elastoméricos



tornam 

engenharia podem ser 

padrão

os designs das peças 
elastoméricas com os 

Inserções de moldagem 
com alta 

adequados para protótipos 

permite a produção de 
biorreatores de destaque 

células vivas

podem combinar materiais 
incolores, pretos ou brancos 
para comunicar ideias e 

Mais materiais, mais aplicações
®

MATERIAIS DE NÍVEL DE ENGENHARIA

 
MATERIAIS RÍGIDOS

extrema durabilidade e alta rigidez com um visual e um toque 

ELASTOMÉRICOS AVANÇADOS

para a prototipagem de uma ampla gama de aplicações 

sobremoldes e outras aplicações que necessitem de 

MATERIAIS DE ALTA TEMPERATURA

para testes em condições de temperatura elevada e para 

MATERIAIS BIOCOMPATÍVEIS

COMPOSTOS DE VÁRIOS MATERIAIS

elastoméricos e rígidos, voxel a voxel, para atingir 

Cortesia da Antleron



Garantia/Isenção De Responsabilidade: as características de desempenho destes produtos podem variar de 

de quaisquer garantias, expressas ou implícitas, o que inclui mas não se limita a garantias de comercialização ou 
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Impressoras de Plástico MultiJet
®

ProJet MJP 2500 ProJet MJP 2500 Plus ProJet MJP 5600
PROPRIEDADES DA IMPRESSORA
Tamanho da impressora 3D embalada  

 
Tamanho da impressora 3D sem caixa  

 

 
 

 
 

 
 

  
(  
 

  
(

Peso da impressora 3D embalada  
Peso da impressora 3D sem caixa

Requisitos elétricos

Disco rígido interno N/D

Faixa de temperatura de operação

Umidade de operação N/D

Ruído
Pós-processamento 

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Modos de impressão

Volume construído máximo 1    

Resolução  
 

 

  

 

Precisão 
 

MATERIAIS
Materiais de construção

Embalagem do material

Capacidade da garrafa de comutação 
automática

SOFTWARE E REDE

3D Sprint® Software de otimização de construção

Recomendação de hardware do cliente

• ® ®

• 

• 
• 
• 

Preparada para 3D Connect™ Não

Conectividade para rede

Recurso de aviso via e-mail
Sistema operacional do cliente ®

Arquivos de dados de entrada compatíveis 

¹ O tamanho máximo da peça depende da geometria, entre outros fatores.    


