รายละเอียดสินค้ า

**สิ นค้ า Pre-order ใช้ เวลาจัดส่ งสิ นค้ าประมาณ 40-45 วัน ติดต่ อขอรับใบสั: งซื=อกับเจ้ าทีไ: ด้ ทเี: บอร์ ด้านล่ างค่ ะ**

FormBox คือ แม่พิมพ์สญ
ุ ญากาศ ที;ชว่ ยสร้ างรูปแบบที;ต้องการโดยการใช้ สญ
ุ ญากาศในการปิ ดผนึก สามารถใช้ วตั ถุที;

ทํามาจากเครื; องพิมพ์สามมิติ หรื ออะไรก็ได้ เป็ นแม่พิมพ์ เช่นเปลือกหอย มันฝรั;ง หรื อแม้ แต่ดนิ โพลิเมอร์ สร้ างแบบ
พิมพ์ฮอโลแกรม แบบพิมพ์ที;วางโทรศัพท์ ด้ วยเทคโนโลยีที;ออกแบบมาเพื;อให้ ใช้ งานง่าย มีขนาดกะทัดรัด แข็งแรง ทํา
ให้ การขึ Qนรูปเป็ นไปอย่างง่ายและรวดเร็วขึ Qน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้ จา่ ย เพื;อขยายขอบเขตความคิดออกไป สู่
ความคิดใหม่ๆที;ไม่เคยมีมาก่อน นับว่าเป็ นเทคโนโลยีที;นา่ สนใจสําหรับการสร้ างแบบจําลองสามมิติ ความคิดจะไม่
เป็ นเพียงความฝันและจินตนาการอีกต่อไป ทุกคนสามารถสร้ างชิ Qนงานได้ ด้วยตนเอง เหมาะสําหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์
และสร้ างสรรค์ชิ Qนงานสําหรับเด็กวัยเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี

FormBox Specs
Size and Weight

: Height - 315mm
: Length (With Handles) - 466mm
: Width - 274mm
: Forming bed - 200mm x 200mm
: Draw Depth - 130mm
: Weight - 13kgs

Power

: We will ship the appropriate model based on your territory along with
a plug adapter for your country. 110V and 240V are available.
Temp range of the built-in heater is 160C - 340C.

Heater

: The metal can get quite hot, so to keep you safe, we’ve lined
the front and back top edges next to the heater with two silicone strips.
We've also added supportive guide rails on each side of the ceramic
heater for safety in transit.

Design and details
Handle

: A tray click and handle design, with cast aluminum hinges, in one single
mechanism. Using the FormBox is as easy as possible.

Adapter

: A universal adaptor that enables the Mayku FormBox
to work with any vacuum cleaner.

Bed

: A super fine mesh to increase airflow to the 3D shape,
placed on the bed with a soft silicone edge.

Trays

: ABEC 5 bearings for smooth operation.

: Silicone seals to create a perfect seal.
: Pressed steel for extra strength.

Compatible Materials
For Forming

: The Mayku FormBox works best with thermoplastic sheets

of 0.25 - 1.5mm in thickness. Here are the technical terms:
PETg (Commonly found in: Food safe molds)
HIPS (Commonly found in: Disposable cups)
ABS (The stuff lego is made from)
Polystyrene (Commonly found in: Product packaging)
Polyproperlene (Great for use as a mould for resin casting)
Polycarbonate (Commonly found in: Drinks bottles)
Polyethylene (Commonly found in: Sheet and foamed sheet)
Acrylic PMMA (Commonly found in: Light up signs)
ขอใบเสนอราคาได้ ทีk
02-331-2729

