Waarschuwing:
Van alle varianten MyRiwell 3d pennen zijn ook goedkopere huismerk/imitatie varianten in omloop!

www.printerpen.nl verkoopt alleen de originele MyRiwell 3d pennen met LOGO op de voorkant en in de pen (Zie
afbeeldingen). Al onze 3d pennen en adapters zijn voorzien van de CE keurmerken voor de Europese Markt!
Wij merken dat deze 3d pennen door meerdere aanbieders worden verkocht, echter vaak is sprake van een Goedkope
Versie, prijstechnisch is deze inkoop voordeliger en dus ook in de verkoop naar de klant. Kwalitatief is deze 3d pen
beduidend slechter! Wij verlenen geen after sales service aan imitatie/namaak 3d pennen!
Hieronder illustreren wij kort enkele verschillen (turquoise MyRiwell Advanced RP100B en blauw imitatie Advanced)
UITWENDIG:

Originele 3d pen heeft het logo op de voorkant van
de pen staan

Afwijkend formaat invoerunit en drukknoppen te
laag gemonteerd welk klemmen na indrukken.

Imitatie heeft een ander type nozzle welke eerder tot verstopping leidt maar daarnaast ook veel warmer wordt!
Kopie 3d-pen; serie-nummers/productienummers niet op de 3d pen gedrukt & CE KEURMERK Ontbreekt!

INWENDIG:

Logo ontbreekt op binnenkant 3d pen (printplaat en slider); Andere aandrijving; Drukknoppen van lagere kwaliteit!
Het prijsverschil zit hem niet alleen in het logo op de voorkant maar ook o.a. in de kwalitatief mindere onderdelen
(andere motor & aandrijfunit, andere nozzle en slechtere montage). Dit merkt u o.a. bij de bediening aan de snelheid
van de pen maar ook aan de temperatuur van de nozzle (zie afbeelding) welke van buiten veel warmer wordt en
daarnaast ook veel eerder zal verstoppen.
Soms wordt de huismerk variant geleverd met een ander type adapter welk niet gekeurd is voor de Europese markt
en kan openklappen tijdens gebruik. Wij voorzien de pen altijd van een CE/FCC gekeurde adapter

Bij ---PRINTERPEN--- koopt u een kwalitatief goede & originele MyRiwell 3d pen!
(Een huismerk/imitatie pen heeft geen MyRiwell logo en is vaak extra uitgerust met een 3d pen houder)
MyRiwell voert als typeaanduiding RP100a (MyRiwell Basic), RP100b (MyRiwell Advanced) en RP100c (MyRiwell
Professional) als ook serienummers op de onderkant van de pen!)

