
 

 

 تمام رنگیپرینت سه بعدی 

 

صرف مگام بزرگی در استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای  یرنگ پرینت سه بعدی که وجود ندارد یشک

وجود  دو نازله یمدل ها یو حت یعال FDM سه بعدی یکه کمبود چاپگرها ی. در حالآوردخواهد به وجود کننده 

 وانیدشما می ت. احساس می شود یادیز یها نهیگزکمبود  می رسد،به پرینت تمام رنگی نوبت  که یندارد، هنگام

دالر برای ایجاد  4000استفاده کنید و یا شما باید حداقل  یحرفه ا یچاپ رنگبرای  پرینت سه بعدیخدمات از 

 یک چاپگر نیمه حرفه ای پرداخت کنید.

مصرف  رنگی را ارائه داده است که تمام پرینتر سه بعدی شرکت تایوانییک ، دالر 1599 ی در حدودبا قیمت

  گر های رومیزی منتظر آن بوده اند.چاپ ساختکنندگان و عالقمندان از زمان 

لطفا  ،ب کنیدسکسه بعدی  یرنگ یو چاپگرها یرنگ پرینت سه بعدی مورد در یشتریاطالعات ب دیخواه یم اگر

 .ادامه این مطلب را بخوانید

https://idesign3d.ir/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://idesign3d.ir/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%db%b3-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/
https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/


 

 

 ؟شده رنگی تحویل بگیریم پرینت سه بعدیچگونه یک قطعه  

 نیاش، م سه بعدی پرینتر یوانیتاکننده  دیتول یک ،مناسب مصرف کنندگان ه بعدیسهای چاپگر زمان آغاز  از

رفه ح ی، مصرف کنندگان و حتکودکان ،یسه بعد ینترهایپراین . اکثر داده استارائه  یمتیارزان ق اریبس یها

 نیاکثر ماش یبرا یتصاصاخ فیالمنت هایاستفاده از  به دلیل نی. آنها همچنرا مورد هدف قرار داده است ها  یا

 .به شهرت رسیده اندخود  یها

با را  da Vinci Colorنخستین چاپگر سه بعدی تمام رنگی خود به نام  این شرکت تایوانی، 2017سپتامبر  در

 گاهشینما نیدر چند به وسیله این دستگاه راشده  دیقطعات تول این شرکت دالر معرفی کرد. 4000قیمتی کمتر از 

رنگ های موجود در مورد توجه عموم قرار گرفت. چاپ ها  یو رنگارنگ تیفی. کدر معرض دید قرار دادند یتجار

پس از اتمام  باید د،یچاپ براق داشته باش انتظار یک اگر نی. بنابراهستندمات رنگ های  سمت به شتریپالت رنگ ب

قادر به  یاین پرینتر سه بعدحال،  نیبا ا گیرد.انجام  شده چاپ بر روی قطعه پس پردازش فرایند پرینت عملیات

 می باشد. "ها رنگ ونیلیم" سه بعدی چاپ

https://idesign3d.ir/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/
https://all3dp.com/xyzprinting-unveils-da-vinci-full-color-3d-printer/
file:///C:/Users/Sara/Desktop/site/@hekmat/idesign3d.ir


 

 

 

 

 است؟ دیجد پرینترسه بعدی رنگی در یزیچه چ

 رنگی  سه بعدی یچاپگرهابا بسیاری دیگر از  این پرینتر سه بعدی همانند پرینتر سه بعدی قبلی خود

را  FFF پرینت سه بعدیو فرایند جوهر افشان  پرینت سه بعدی دو تکنولوژیدستگاه  نیاست. ا متفاوت

 یمعن نیبه ا نیاست. ا XXXX ای دیسف PLAچاپ مورد استفاده برای مواد  می کند. بیترکبا یکدیگر 

 د،یکن سهیمقادو بعدی شوند. اگر شما آن را با چاپ  یعمال ماچاپ  ندیفرا طول رنگ در مقادیراست که 

 . شرکت دهند یم لیرا تشک یتجربه رنگ کیروی آن  یکوچک جوهریاست که نقاط  یکاغذ PLA ماده

سه بعدی چاپگر این  .نام گذاری کرده است  "3DColorJettechnology"را  این تکنولوژیتایوانی 

تک  PLA دیتوان یمشما ، شرکت این گفته های . با توجه بهنشده استساخته  یرنگپرینت  یبراتنها 



 

 

استفاده کنید، حتی می توانید فیالمنت  از یک اکسترودر انتخابی. اگر دیکن یداریخر  PETG یا رنگ

با در نظر گرفتن جوهر گرانبها ) اجتناب از به هدر رفتن به منظور  های کربن و فلز را نیز چاپ کنید.

که  به این معنی. کندیرا رنگ نم یتمام ابعاد داخل این پرینتر سه بعدی تمام رنگی(، گران بودن جوهر ها

 ند.رنگ می شو تنها الیه های خارجی

 تایوانی شرکت  XYZprinting  به نام نرم افزار برش مخصوص کی "XYZmaker"  مختص پرینتر سه

 یها لیفا دیتوان یمشما نرم افزار  نی. با استفاده از اداده استارائه   Da Vinci Color mini  بعدی

PLY و OBJ نسخه  نی. همچنوارد نرم افزار کنیدمناسب  یرنگ ها و بافت ها به منظور بدست آوردن

وجود م Android و  iPadهایی از این نرم افزار برای استفاده در موبایل متناسب با سیستم عامل های

 می باشد. .amf ،.ply ،.obj ،.stl ،.3cp ،3mf.شامل  یبانیپشتقابل  یها لی. انواع فامی باشد

  129 چاپگراین صفحه ساخت ابعاد x 129 x 129 متریلیم (5.1 x 5.1 x 5.1in)  است که نسبتا

  .می باشدکوچک 

 قابلیت اتصال به از ویژگی های این دستگاه ،WIFI ،می خودکار  ونیبراسیو کال صفحه کار قابل برداشتن

 باشد.

 واد م مورد نیاز این دستگاه را از سایر کمپانی ها خریداری کنید. یمواد چاپ ایجوهر  دیانتظار نداشته باش

 تنها از شرکت سازنده آن قابل خریداری است.اولیه مورد نیاز این دستگاه 

  شیصفحه نمااین سیستم دارای LCD می باشد. ینچیا 5 یرنگ 

  یاکعملکرد حک می تواند یطبق گزارش مطبوعاتاین چاپگر دارای قابلیت ارتقا می باشد به گونه ای که 

 .دیگر را فراهم کندچوب، چرم و مواد  یبرا یزریل

 

 



 

 

 

 پرینتر سه بعدی رنگی خصوصیات دستگاه

 system ink-jet coloring system, four-FDM, CMYK Inkتکنولوژی: 

 2018: یدتول سال

 تنظیم اتوماتیک صفحه کار: بله

 میلیمتر 0.4قطر نازل: 

 میلیمتر Z :0.1دقت در راستای 

 میلیمتر بر ثانیه 170حداکثر سرعت حرکت: 

 در صورت استفاده از اکسترودر انتخابی: فیالمنت های کربنی و فلزی -PLA – PETGمواد قابل پرینت: 

 اینچ  5صفحه نمایش: 



 

 

  WIFI-USBاتصال:

 

printer-3d-review-mini-color-vinci-da-https://all3dp.com/1/xyzprinting/ 

 

https://all3dp.com/1/xyzprinting-da-vinci-color-mini-review-3d-printer/

