Arçelik 3D Printer ile
Okulunuzu Geleceğe
Taşıyın

Bilgilerinizi bırakın, sizi
Arçelik 3D Printer ile
tanıştıralım.
Adınız - Soyadınız :
Telefon

:

İl

:

E-Posta

:

Arçelik Pazarlama A.Ş.’nin hizmet, özel teklif ve kampanyalarının pazarlama iletişimi faaliyetleri ile buna benzer davet, tanıtım, kutlama, anket uygulamaları, ürünler
ve hizmetler hakkında bilgilendirme, hizmet ve kampanyalara ilişkin pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletiyi göndermek amacıyla
benimle iletişime geçmesine ve e-posta, SMS, telefon vb. vasıtalar ile göndermesine, iletişim bilgilerimi ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin hizmet aldığı
üçüncü kişilerle belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşmasına izin veriyorum.
Tarih:

İmza:

Aşağıda imzası bulunan ben ......................................................................, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni
okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına
göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik
analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, şirketin sunduğu ürün
ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya artırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması
faaliyetlerinin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek süreçlerinin gerçekleşmesi, üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının
planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi, etkinlik yönetimi amaçlarıyla işlenmesine ve
aynı amaçlarla sınırlı olarak yetkili satıcılarıyla, bayileriyle, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, hissedarlarıyla, iştirakleriyle ve kanunen yetkili kamu tüzel kişileri ve özel kişilerle
paylaşılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnine
http://www.arcelikpazarlamaas.com.tr/ adresinden erişebilirsiniz.
İletişime geçmek için kurumsalsatisinfo@arcelik.com mail adresinden ulaşabilirsiniz.
Tarih:

İmza:

Eğitimde
Arçelik 3D Printer
Çağı Başlıyor!

Neden
Arçelik 3D Printer?
3B yazıcı kullanımını basitleştiren ara yüz çözümleri ile kaliteli baskılar alabilir, tamamen kapalı
yapısı ile stabil bir şekilde güvenli çalışabilirsiniz. Web üzerinde yaptığınız dilimleme işlemleri
sonrasında, baskı süreci, cihaz ve filament durum bilgilerini anlık olarak görüntüleyebilir, tasarım
kütüphanemizden doğrudan baskı alınabilecek tasarımlar ile kolayca baskı alabilirsiniz. Üstelik
her çıktınız temiz, güvenli ve sessiz bir şekilde gerçekleşecektir.
Teknolojik
RFID bazlı Akıllı Filament Takip Sistemi ile mevcut filamentin ne kadar kaldığını takip edip, uygun
yapısı sayesinde kolayca yükleyebilir ya da değiştirebilirsiniz. İşlem Hafıza özelliği sayesinde
elektrik kesintisinden sonra bile baskıya devam edebilirsiniz. Kalibrasyon gerektirmeden baskı
alabilirsiniz. Esnek ve çıkarılabilir baskı tablası ile basılmış modelleri kolayca alabilirsiniz.
Arçelik’in web tabanlı özel dilimleme yazılımı ile bulut üzerinden daha etkili çalışabilir,
kolayca baskı alabilirsiniz.
Doğa Dostu
Filamentin tamamen sağlığa zararsız ve kokusuz PLA malzemesiyle doğa dostu üretim
yapabilirsiniz.

Arçelik 3D Printer; 3B modellenmiş dijital tasarımları 3B nesnelere dönüştürür ve katmanlı üretim
teknolojisi ile istediğiniz baskıları güvenilir şekilde alır.

Eğitim Sistemine İçerik Modülü ile Entegrasyon
İçerik modülü sayesinde, öğretmenler ve öğrencilerin interaktif ders işlemesine katkıda
bulunacak ayrı ders ve proje içeriklerinden her zaman faydalanabilirsiniz. Öğrencilerinizin
ilgisini çeken, MEB kazanımlı, branş dersi konularını tamamlayan, 3B baskı sürecini öğretmeyi
kolaylaştıran 3B projelere çalışırken aynı zamanda diğer konuları da öğretebilirsiniz.

Elektrik kesintisinden sonra baskıya devam edebilir, esnek ve çıkarılabilir baskı tablası ile basılmış modelleri
kolayca alabilir, her yerden erişilebilir bulut destekli yazılım ve işletim sisteminden bağımsız dilimleyici
özelliklerine sahip Arçelik 3D Printer, farklı paketler ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

Veri Yönetim Modülü Kullanımı
Bulut destekli yazılımı ve veri yönetimi modülü ile öğrenciden gelen çalışmaları takip edebilir,
ara yüz yazılımı üzerinden geçmiş baskılarınıza erişip ayar yapmadan hızlıca baskı alabilirsiniz.

Okul ve atölyedeki ihtiyaçlarınıza göre tasarlanan Arçelik 3D Printer, eğitim sistemlerine uygun
eğitim paketi ve kolay ara yüzü ile daha üretken nesillerin yetişmesine katkıda bulunur.

*İçerik ve Veri Yönetim Modülleri ayrıca fiyatlandırılmaktadır.

Arçelik 3D Printer
Teknik Özellikler
Çalışma Prensibi
Baskı Boyutları
Filament Tipi
Baskı Hassasiyeti
Katman Kalınlığı
Hız
Baskı Ucu Çap
Maksimum Baskı Kafası Sıcaklığı
Bağlantı Tipi
Güç Girişi
Dilimleme Programı
Dilimleme Programı Dosya Giriş Formatı
Diller
Ambalaj ağırlığı
Ambalaj boyutu

Arçelik
3D Printer ile
teknolojinin
ayrıcalığını
yaşayın.

Katman birikimli modelleme
150x150x150mm
PLA / 1.75mm
0.20mm
0,1- 0,3mm
30~100mm/s
0.40mm
240°C
USB flash bellek/Wi-Fi/bulut
220-240V AC, 150W
Arçelik Dilimleyici
STL
Türkçe - İngilizce
N.W.: 13kg, G.W.: 10kg
480x420x510mm

