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Recursos Sistema MJP EasyClean

Volume de limpeza (LxPxA) 11,6 x 8,3 x 5,6 pol (295 x 211 x 142 mm)

Eletricidade (especifique no momento 
do pedido)

100-120 VCA, 60 Hz, 15 A, monofásico
200-240 VCA, 50 Hz, 10 A, monofásico

Ruído <65 dBa

Peso 
   Encaixotado 
   Desencaixotado

19 lb (8,6 kg) para aquecedores, 20,5 lb (9,3 kg) e 5,8 lb (2,6 kg) para kit de 
acessórios
<25 lbs (11,3 kg) máximo não preenchido (cada)
<35 lbs (15,9 kg) preenchido com água e acessórios (cada)
>40 lbs (18,1 kg) quando as panelas estão cheias de cera ou fluido de limpeza

Dimensões (LxPxA)
   Encaixotado 

   Desencaixotado

3 caixas de 25 x 17 x 12 pol (635 x 432 x 305 mm)
1 caixa de 25 x 16 x 7 pol (635 x 406 x 178 mm)
22 x 14 x 14 pol (559 x 356 x 356 mm) - cera a granel e fina montada com tampas

Certificações cTUVus, CE

Kit de acessórios do cliente (incluído) 3 panelas, 5 tampas, 2 juntas de panela, um filtro e alças de filtro, cabo de 
alimentação apropriado para o país

* O Sistema MJP EasyClean é vendido separadamente

O sistema MJP EasyClean é uma solução integral 
conveniente, rápida e automática para remoção 
de material de suporte de peças plásticas e 
elastoméricas produzidas em impressoras 3D ProJet 
MJP 2500. Pode operar no Modo Vapor ou no Modo 
Forno, dependendo do material VisiJet®M2 impresso.

• Duas unidades mais quentes (removedor de cera 
a granel e removedor de cera fina) usam calor ou 
vapor e óleo mineral ou EZ Rinse-C para derreter 
suportes de cera, sem trabalho manual 

• Destinado a operar em um ambiente de 
escritório típico, sobre uma mesa, sem ruído 
ou odor desagradável, e sem necessidade de 
ventilação ou equipamento especial, exigindo 
apenas acesso a uma pia

Sistema MJP EasyClean 
Para a ProJet® MJP Série 2500*

Estação de remoção de cera em massa

No Modo Vapor, use 
a tampa grande única

No Modo Forno, use as 
duas tampas menores
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