
  

 پرینت سه بعدی عینک آفتابی توسط شرکت آدیداس

 

 بسیاری مانند نیز آدیداس شرکت که دانید می خوبی به احتماالً ،کرده باشید دنبال را بعدی سه پرینت اخبار اگر

 ورزشی مختلف لوازم و وسایل تولید برای پرینتر سه بعدیتکنولوژی  از ورزشی بزرگ شرکت های از دیگر

 ALPHAEDGE و  4D Fusio،FUTURECRAFT.STRUNG های کتانی مثال، عنوان به. کند می استفاده

4D  تولید  شرکت اینبه تازگی . هستند برند این شده بعدی سههای پرینت  کفشآخرین  از تعدادی تنها

 شرکت واقع در. کرده است استفاده آفتابی عینک طراحی برای بعدی سهپرینتر  فناوری از آلمانی پوشاک کننده

 شده بعدی سه . این عینک با فریم پرینتکرد رونمایی خود آفتابی عینک جدیدترین از پیش روز چند آدیداس

 .آمدخواهد  بازار به ماه این اواخر
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 آفتابی شرکت آدیداس با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی عینک جدیدترین ساخت

به نام  عینک طراحیزمینه  در متخصص شرکت یک همکاری با د،نشو می نامیده D CMPT 3که ها فریم این

Marcolin Group مانند هایی شرکت با کهTom Ford ،Moncler  و Guess شده ساخته است، کرده کار 

 نظر در باو همچنین  ای حرفه ورزشکاران برای خاص طور به که شده پرینت سه بعدیی ها عینک این. ندا

 دسترس در ای نقره یا ای قهوه لنزهای با مشکی رنگ به ،ندا شده طراحی  ورزش به مندان عالقه گرفتن

 فرد یپویا روح روزمره، زندگی مانند و ورزش در": داد توضیح مطبوعاتی بیانیه در آدیداس شرکت. بود دنخواه

 و جدید های وزن جدید، های شکل توسعه به منجر مراقبت و توجه این. دارد جزئیات به دقیق توجه به نیاز

 " .ندا شده طراحی فراغت اوقات و بازی برای که است شده آفتابیهای  عینک برای جدید های حجم
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  فریم های پرینت سه بعدی شده شرکت آدیداس

ساخته شده اند  پذیر انعطاف نایلون از استفاده با ،مارپیچی ساختار باشده آدیداس  فریم های پرینت سه بعدی

 وها  عینک پایداری بهبود منظور به شرکت آدیداس .دهد می الستیکی ای جلوه عینک ها به خاص روکش با که

 بینی پد روی لغزش ضد تماس قاطنبه  را 3D CMPT هایفریم  ،برای کاربر بیشتر هرچه راحتیفراهم کردن 

 وزن گرم 20 تنها پرینتر سه بعدیتوسعه یافته با استفاده از فناوری  های فریم این ،سازنده گفته به. کرد مجهز

 .تبدیل می کند عینک های موجود در بازار ترین سبک آن ها را به که دارند

 

 آدیداس. است الزم صبر کمی هستندشده  بعدی سه چاپ های عینک این به خرید دنبال به که کسانی برای

 قیمت با آگوست 23 از آنها خرید و کند می تولید را آفتابی های عینک این از جفت 150 شامل محدودی تعداد

 را گزینه اینامکان خرید  Creative Club باشگاه اعضای تنها حال، این با .بود خواهد امکان پذیر دالر 415

این اولین بار است که شرکت آدیداس از تکنولوژی پرینت سه بعدی برای توسعه  که حالی در. داشت خواهند
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 اپتیک صنعت کمک به بعدی سه گرچاپ فناوری که نیست بار اولین ایناما  فریم های خود استفاده می کند،

 رشد Atol Les Opticiens توسط که فرانسه در Abeyeبه نام  جوان استارتاپ مثال، عنوان به. است آمده

 .کند می طراحی دیسلِکسیادارای  کودکان برای را شده بعدی سه پرینت هوشمند های عینک است، کرده

 /https://www.3dnatives.comمنبع: 

https://idesign3d.ir/%da%86%d8%a7%d9%be%da%af%d8%b1-%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c/

