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da Vinci 1.0 A

Máy in 3D Cá nhân 
giá cả phải chăng nhất

Giáo dục Gia đình
Công nghiệp

Thời trang
Kiến trúc

Nhân dịp chào đón lô hang
đầu tiên về Việt Nam

60 đơn hàng trước ngày
15/01/2015

19,900,000 đ
15,900,000 đ

Dành cho đơn hàng đã thanh toán và được 

*

Chưa bao gồm 10% VAT.

Xem qua Điều khoản và Điều kiện mua hàng.

*
*
*

xác nhận bởi Alphaco.
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Kiểu mẫu Quà tặng Phụ kiện Sự đổi mới sáng tạo

Công nghệĐồ chơi Thời trang

da Vinci 1.0A thiết lập kích thước 
20x20x20cm. Lớn hơn 20% so với 
các thương hiệu khác. 

da Vinci 1.0A là dòng Máy In 3D có 
giá cả phải chăng nhất cho gia đình, 
các nhà thiết kế,…

da Vinci 1.0A có màn hình hiển thị 
LCM, thông qua phần mềm XYZ, 
rất dễ dàng hoạt động.

Với hàng ngàn tập tin đồ họa 3D 
trong Cloud dễ dàng tải về..

da Vinci

Công nghệ In 3D nhận ra được những giấc mơ,

3D Printer Service Center

Rất dẽ dàng để lắp 
màu in.

Vật liệu in nhiều màu 
để lựa chọn.

sự sáng tạo của bạn! 
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Máy In 3D



Trong Nhà Trường 
Thổi bùng sức tưởng tượng của học
học sinh, để bản vẽ được thực thể hoá
Qua máy In 3D đơn giản, dễ sử dụng, bồi 
dưỡng học sinh các cấp tính sáng tạo
phong phú. 

Trong Nhà
Như đồ chơi, trang trí, đồ dùng trong 
sinh hoạt thông qua

Lật đổ ý niệm chế tạo truyền thống, nghênh 
đón thời đại chế tạo cá nhân

Thiết Kế Công Nghiệp
Yêu cầu thiết kế của các lĩnh vực khác 
nhau, kiểm chứng từ ý tưởng đến chức
năng, qua máy In 3D đơn giản đạt được sự
tối ưu cả về giá thành và hiệu quả thời gian

Kiến Trúc Địa Lý
Mang quang cảnh nhân văn của bản vẽ 
kiến trúc hoặc sự quan tâm sinh thái... qua 
máy in 3D mà hiện ra một cách sâu sát và 
cụ thể.

Xu Hướng Thời Trang 
Các loại công nghệ, trang sức, mỹ thuật 
đời sống, dẫn đến xu hướng thiết kế, qua 
máy in 3D. Tạo ra thành phẩm thời thượng 
và độc nhất

Thực thi sáng tạo, để giấc mơ thành hiện thực!

máy in 3D, chế tạo ra sản phẩm cá tính

L ĩnh Vực Ứng Dụng



Công ty TNHH An Lạc Phát - An Lac Phat Co., Ltd.

da Vinci 1.0 A
.....là dòng Máy In 3D có giá cả phải chăng nhất 

Sáng tạo cuộc sống ĐIỂM
3D Printer Service Center
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● Thể tích xây dựng 20x20x20cm
● Lớn hơn 20% so với máy in 3D cá 

nhân cùng phân khúc

● Phần mềm tự động cập nhật
● Đặc tính hệ thống sợi nhựa thông 

minh tự động nạp sợi nhựa và 
tính toán lượng nguyên liệu cần 
thiết cho phép bạn bắt đầu xây 
dựng một dự án không tí gì khó 
khăn

● Đặc tính thư viện đám mây 3D 
nền mở dễ sử dụng, các bản  thiết 
kế được tải miễn phí

● Người dùng có thể đăng tải và 
chia sẽ bản thiết kế của chính 
mình với cộng đồng

● Máy In Cắm-và-Hoạt động. Không 
cần lắp ráp

● Sợi nguyên liệu thân thiện với 
người dùng: Với hộp nguyên liệu 
dễ lắp đặt, người dùng có thể nạp 
lại hoặc đổi màu một cách dễ 

Lớn 

Thông Minh

● Sự tối ưu hoá chất lượng in. Bề 
mặt mịn hơn so với thế hệ thứ 
nhất.

● Hỗ trợ sợi nhựa ABS/PLA . Dò 
hộp nhựa tự động làm cho việc 
thay đổi nguyên liệu một cách dễ 
dàng. 

Tiên TiếnĐiểm+

Dễ Dàng

An Toàn
● Vùng in kín bảo vệ người dùng 

khỏi nhiệt độ cao cần thiết khi in
● Không có sự chuyển động của 

sợi nguyên liệu trong lúc in
● Giấy chứngnhận CE Công nghệ 

Thể tích tạo mẫu Max.
Độ  phân giải 

Đầu In 
Đường kính đầu phun
Sợi nhựa 

0.1 mm (100 microns)

0.2 mm (200 microns)

0.3 mm (300 microns)

0.4 mm (400 microns)

Qui cách máy 

Kích Thước Sản Phẩm (W x H x D)
Kích Thước Đóng gói 
Trọng Lượng Tổng Thể
Kiểu Bảng Điều Khiển
Ngôn Ngữ
Kiểu Kết Nối
Kiểu Định Dạng
Chạy Trên Hệ Thống
Windows XP ( yêu cầu .Net 4.0)/ Windows 7 hoặc trở lên (cho PC)         
Mac OSX 10.8/ 64-bit trở lên (cho Mac)
X86 32/ 64-bit tương thích PCs với 2GB+ DRAM (cho PC)
X86 64-bit tương thích Macs với 2GB+ DRAM (cho Mac)

Kích thước 

Hiển Thị

Phần Mềm
(XYZware)

Phần Cứng

46.8x51x55.8cm
56x59x70 cm
26 kg
2.6” FSTN LCM
Tiếng Anh, Nhật
Cổng USB
.stl , obj, XYZ Định dạng (.3w)

Phần mềm XYZ dễ sử dụng
Được thiết kế cho người mới dùng. 
XYZware làm cho việc In 3D trở nên 
nhanh và dễ dàng!
A.Lựa chọn một file STL hoặc obj
B.em trước khi In và tỉ l
C.In

Hộp sợi nhựa ABS/PLA 600g 
Có 17 Màu khác nhau
Được thiết kế và thử nghiệm để chắc 
chắn rằng không có sự khác biệt về 
màu sắc hoặc hình thức, để chắc 
chắn thiết kế của bạn đến người khác 
hoàn hảo mọi lúc.

*Tính năng và qui cách của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước. 

FFF (Fused Filament Fabrication)
20x20x20cm
Đẹp 

Tiêu Chuẩn

Tốc Độ

Siêu Nhanh
Đầu Phun Đơn

0.4 mm

1.75 mm

www.alpha-3d.com | sales@alpha-3d.com
3D Printer Service Center
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