
Impressoras de jato de tinta contínuo

Videojet SIMPLICiTYTM 
Impressão inteligente facilitada 



2

Inteligência simplificada
Nossa interface altamente intuitiva oferece Segurança do 
Código com regras à prova de erros que ajudam a reduzir 
os erros do operador. Também estão incluídos vídeos 
introdutórios on-line, fáceis de entender, para guiar os 
operadores nas tarefas básicas.

Pronto para o seu ambiente
As proteções IP55 à IP66 ajudam na proteção contra poeira 
e água, enquanto a tecnologia de cabeçote de impressão 
CleanFlow™ resiste ao acúmulo de tinta que pode fazer 
impressoras a jato de tinta comuns desligarem. A calibração 
dinâmica monitora as condições ambientais e ajusta 
automaticamente os parâmetros para ajudar a manter uma 
qualidade de impressão superior e consistente.

Manutenção fácil e rápida
O Módulo de serviço SmartCell™ permite que a manutenção 
preventiva simples seja realizada em apenas cinco minutos. 
A manutenção preventiva realizada pelo operador pode 
ser coordenada dentro da sua programação de produção, 
ajudando a garantir a produtividade máxima da linha e 
sem tempo de inatividade adicional.

Aumente o tempo sem paradas e a 
produtividade
Aprimore suas operações com os recursos de diagnóstico 
Videojet OPTIMiZE™ e MAXIMiZE™. E com recursos como 
um tanque de reserva de diluente, intervalos prolongados 
entre limpezas do cabeçote de impressão, autolavagem, 
entre outros, você terá menos interações com o operador e 
um tempo de inatividade reduzido.

A Videojet SIMPLICiTY é uma interface inteligente inspirada em tablet para as impressoras de jato de 
tinta contínuo Videojet 1240/1280, 1580 e 1880. Ele apresenta estruturas de menu simples que fornecem 
navegação altamente intuitiva, familiar a todos os usuários. Seu design de contato mínimo reduz as 
interações com a impressora, removendo o trabalho não essencial e permitindo menos chances de erros. 

Mantenha seus operadores 
concentrados na produção com 
o design de mínimo contato da 
SIMPLICiTY™



Com mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento, a 
Videojet oferece diversas soluções de impressoras de jato de tinta 
contínuo e conta com amplo conhecimento em aplicações para 
ajudá-lo a identificar as soluções de impressão ideais para suas 
necessidades. Tudo com a SIMPLICiTY.

A forma mais 
inteligente  
de imprimir

Videojet 1240/1280 
Jato de tinta contínuo ainda 
mais fácil

A Videojet redefiniu a simplicidade com 
as impressoras de jato de tinta contínuo 
Videojet 1240/1280. Desde a interface 
intuitiva até os recursos de design 
inteligente, ela é simples para todos os 
operadores usarem.

Videojet 1580 
oferece o máximo uptime

A impressora de jato de tinta contínuo 
Videojet 1580 oferece tranquilidade 
de uptime e orientação para ajudar a 
garantir uma operação à prova de erros, 
ajudando a reduzir seu custo total de 
propriedade. 

Videojet 1880 
Facilitando sua jornada de 
produtividade

A impressora de jato de tinta Videojet 
1880 baseia-se em milhões de horas de 
dados de impressoras reais para fornecer 
uma solução habilitada digitalmente que 
ajuda a garantir que a linha de produção 
opere sem interrupção.

Fácil operação
A funcionalidade do tipo tablet da 
SIMPLICiTY aumenta a capacidade 
do operador de aprender e de lembrar-
se de uma interface comum, sem a 
necessidade de treinamento adicional. 
A interface também tem vários idiomas 
incorporados. E com o VideojetConnect™ 
Remote Service* opcional, toda a 
eficiência da maior equipe de apoio 
técnico do mundo está disponível com o 
toque de um botão.

* Sujeito à disponibilidade em seu país



Acesso remoto com o  
VideojetConnect™ Remote Service*

Receba acesso à maior rede mundial de especialistas em jato de tinta com o toque de 
um dedo e leve o técnico diretamente à sua linha para ajudar na solução de problemas 
e na recuperação remota da impressora. Nenhuma outra tecnologia oferece ajuda mais 
rápida para garantir que você tome as decisões corretas quando necessário. 

* Sujeito à disponibilidade em seu país

Vendas de equipamentos – 4689-7273
Atendimento ao cliente – 0800 887 0465
E-mail br.marketing@videojet.com
ou acesse www.videojet.br.com
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Mais de 40 anos de tecnologia de tintas e fluidos, começando com os produtos criados 
para a primeira impressora de jato de tinta comercial, estão presentes em cada tinta que 
a Videojet formula e fornece atualmente. Com tintas especialmente formuladas para 
nossa linha de impressoras de jato de tinta contínuo, a Videojet pode adequar a tinta 
ideal para sua aplicação.

Nossas tintas e fluidos aumentam o uptime, reduzem o desperdício, melhoram as 
cadeias de suprimentos e fornecem códigos sempre nítidos e claros. Formuladas para 
desempenho ideal e uptime máximo, nossas tintas e fluidos são o padrão de ouro em 
qualidade, design, desempenho, compatibilidade, conformidade e atendimento ao cliente. 

Definindo o padrão de ouro em pureza 
de tinta, desempenho, confiabilidade e 
atendimento ao cliente.

Serviço especializado sob demanda
Com experiência incomparável em serviços e manutenção de equipamentos Videojet, a equipe de 
atendimento e suporte da Videojet o ajuda a otimizar suas soluções de codificação e marcação. 
Nossos técnicos de serviço são altamente treinados e dedicados exclusivamente às necessidades de 
manutenção e de serviço.
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