
Continuous inkjet

Videojet® 1280

Uitstekende inkjetprestaties 
en eenvoudig te bedienen 
door de operator



Videojet 1280

De eenvoudig 
te bedienen 
inkjetprinter

2.    Eenvoudig

1.    Betrouwbaar  

We hebben ons gericht op twee belangrijke 
elementen en kunnen daardoor nu met 
trots onze beste prijs-kwaliteitverhouding 
onthullen, continuous inkjetprinters voor 
algemeen gebruik, ontworpen voor uw 
behoeften.

Uw doelen zijn onze doelen

2

Videojet heeft eenvoud opnieuw gedefinieerd met de Videojet 1280 
continuous inkjet-printer (CIJ). Van de intuïtieve interface tot slimme 
ontwerpfuncties, de printer is eenvoudig te gebruiken voor alle 
operators.

• 8" op tablet gebaseerde SIMPLICiTY™-interface
• Bewezen Videojet-printkop en vloeistofsystemen
• Eén, eenvoudig te vervangen Videojet SmartCell™-servicemodule
• Alle standaard I/O-poorten inbegrepen



Overwin deze 
uitdagingen...

Inconsistente volumes 
 en productieruns

Temperatuurschommelingen  
in de fabriek

Stoffige en vochtige 
fabrieksomgevingen

Ongeplande en storende 
downtime wegens onderhoud

Geen deskundige op 
het gebied van inkjet

Tijdrovend onderhoud
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1.    Betrouwbaar  

Toonaangevende 
betrouwbaarheid
De printkop- en vloeistofsystemen zijn verder verbeterd 
in de 1280, en dit zorgt voor continuïteit onder de meest 
uiteenlopende bedrijfsomstandigheden.
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Hulp op afstand met VideojetConnect™  
Remote Service*

* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land

CIJ-printers met optionele VideojetConnect Remote 
Service bieden ingebouwde functies voor remote service. 

Krijg direct toegang tot het grootste wereldwijde netwerk van CIJ-
experts met één druk op de knop. Haal de technicus rechtstreeks 
naar uw lijn om te helpen bij probleemoplossing en printerherstel. 
Geen enkele andere technologie biedt sneller hulp, zodat u de juiste 
beslissingen neemt wanneer dit nodig is.
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in 
gebruik

Eenvoudig
Verbeter de opstarttijd
Laat variabele volumes en productieruns uw opstartproces 
niet beïnvloeden.

Verminder kostbare 
verspilling
Als uw verbruik niet hoog is, is het mogelijk dat de 
houdbaarheidsdatum van de inkt is verstreken voordat u de 
hele cartridge kunt gebruiken.

De Videojet 1280 kan tot 14 dagen ongebruikt blijven en toch 
een uitstekende printkwaliteit leveren direct na het opstarten, 
zonder dat er extra handelingen verricht moeten worden.

Videojet biedt een brede 
selectie inkten met een lange 
houdbaarheid en een consistente 
printkwaliteit voor allerlei 
toepassingen.



Met Videojet Dynamic CalibrationTM 
bewaakt de 1280 voortdurend de 
omgevingsomstandigheden en past 
hij automatisch de uitstootinstellingen 
aan om een superieure printkwaliteit 
te behouden en de uptime te 
maximaliseren.

De kast is gemaakt van hoogwaardig 
roestvrij staal om roest te 
minimaliseren, en heeft een IP55-
classificatie om het binnendringen 
van stof en water tegen te gaan.

De 1280 is verkrijgbaar met een 
overdrukoptie waarbij externe 
perslucht nodig is en die lange 
intervallen tussen printkopreiniging 
mogelijk maakt, zelfs in stoffige en 
vochtige omgevingen.
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Hulp op afstand met VideojetConnect™  
Remote Service*

Dashboards 
Als eerste 
reageren

Herstel op afstand
Als eerste  
herstellen

Externe 
meldingen 
Word als eerste 
op de hoogte 
gesteld

Inktsamenstelling

Pompsnelheid

Snelheid 
inktstroom

Nozzle-
aandrijving

Heater

Zorg voor minder ongeplande 
downtime
Temperatuurschommelingen en stoffige/vochtige fabrieksomgevingen 
kunnen leiden tot ongeplande downtime en/of slechte printerprestaties. 
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Gebruiksvriendelijkheid

vereenvoudigd

2.    Eenvoudig  

Eenvoudig te gebruiken 
en te onderhouden
U kunt de printerstatus, vloeistofniveaus en wat 
u print in één oogopslag zien op onze intuïtieve 
SIMPLICiTY™-touchscreeninterface.

Minder tijd nodig om 
onderhoudscomponenten 

te vervangen*

95%

Gebruiksvriendelijk 
Ook als u sporadisch werkt met de 1280, is de printer 
eenvoudig te gebruiken, of het nu gaat om codebeheer of het 
wisselen van supplies.

SIMPLICiTY, onze op tablet gebaseerde 8" intuïtieve interface 
via touchscreen, vermindert het aantal handelingen waardoor 
potentiële gebruikersfouten worden voorkomen.

U hoeft geen CIJ-expert te zijn of 
een servicebezoek aan te vragen 
voor standaard onderhoud. Jaarlijks 
zijn er slechts 5 minuten nodig 
voor door de gebruiker uitgevoerd 
preventief onderhoud **.,,

* 1280 Servicemodule vs. ouder Videojet-model

**  Elk jaar, of wanneer de printer 3.000 uur in bedrijf is, 
wat het eerst komt. 

Tot



Gemakkelijk te onderhouden
Productiecapaciteit kan verloren gaan door ongeplande 
downtime of tijdrovend onderhoud.

Voorkom vervelende verrassingen 
met voorspelbaar preventief 
onderhoud, waardoor planning 
en afstemming op budgetcycli 
een eenvoudig proces wordt.

Modulair printkopontwerp maakt de meest 
voorkomende vervangingen snel en eenvoudig.

Ons Videojet Smart 
Cartridge™-systeem zonder 
geknoei, afval en fouten 
tapt de vloeistof uit de 
cartridge en biedt extra 
bescherming tegen lekkage 
tijdens transport en hantering. 
Het Videojet SmartCell™-
ontwerp vereenvoudigt ook 
routineonderhoud.

De 1280 bevat ingebouwde, eenvoudig te begrijpen 
instructievideo's zodat u basistaken kunt uitvoeren 
zonder uitgebreide training.
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Onderhoudsvriendelijk SmartCell-
ontwerp
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Meer uptime
•    Maakt gebruik van bewezen en innovatieve technologieën 

van oudere Videojet-modellen

•   Modulaire slijtageonderdelen zorgen dat de klant deze 
eenvoudig en op betrouwbare wijze kan vervangen, 
waardoor downtime wordt verminderd

•   Mogelijkheid om verbinding te maken met optionele 
VideojetConnect™ Remote Service voor directe toegang tot 
onze technische experts

Code Assurance 
•    Tabletachtige functionaliteit verbetert het vermogen 

van een operator om de interface te leren kennen om 
codeerfouten te verminderen

•    De SIMPLICiTY-gebruikersinterface vermindert interacties 
tussen de operator en printer aanzienlijk, waardoor 
potentiële gebruikersfouten worden voorkomen via een 
intuïtief 8" touchscreendisplay

•    Een gebruiker kan vooraf de inhoud van de print bepalen 
waardoor codes geautomatiseerd aangemaakt worden 
zonder tussenkomst van de operator

Onze CIJ-printer met beste 
prijs-kwaliteitverhouding 
voor algemene doeleinden, 
ontworpen voor uw 
behoeften

Productieflexibiliteit behouden 
zonder in te leveren op kwaliteit

Overal waar intermitterend 
printergebruik is vereist, of het nu 
voor korte productiecycli, 
seizoensproducten of de toename 
van SKU's is, heeft de Videojet 1280 
diverse functies om ervoor te zorgen 
dat de printer klaar is om u te 
ondersteunen.

Personeel trainen in het gebruik 
en onderhoud van apparatuur

Voor fabrikanten die last hebben van 
personeelsverloop heeft de Videojet 
1280 bijzondere functies zoals onze 
SIMPLICiTY™-gebruikersinterface die 
ontworpen is om menselijke 
handelingen te minimaliseren en zo 
mogelijke gebruikersfouten te 
voorkomen. 

Er zijn ook een aantal ingebouwde, 
eenvoudig te begrijpen 
instructievideo's om u te helpen bij 
basistaken.

Beheren van cashflows en 
minimaliseren van onverwachte 
uitgaven 

Voor fabrikanten met een beperkt 
budget en die eerder een 'run to 
fail'-printer wilden kopen, biedt de 
Videojet 1280 een uitstekende Total 
Cost of Ownership-oplossing. 

Met door de gebruiker uitgevoerd 
onderhoud kunt u downtime plannen 
om aan uw productievereisten te 
voldoen. Onze Videojet SmartCell™-
servicemodule moet jaarlijks vervangen 
worden en dat kan de gebruiker in 
slechts 5 minuten doen.
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Ingebouwde diagnostiek
•   Videojet Smart Cartridge™ zonder geknoei, verspilling of 

fouten 

•   Verminder afval en herbewerking met de stapsgewijze 
handleidingen in de eenvoudig te gebruiken 
operatorinterface

•   Workflowmodules breiden de functionaliteit uit

•    Geautomatiseerde berichtregels verminderen de interactie 
door de operator

Gebruiksvriendelijkheid
•   8" touchscreendisplay kan intuïtief bediend worden door de 

operator zonder uitgebreide training

•    Ingebouwde instructievideo's verminderen de behoefte om 
een bedieningshandleiding bij de hand te hebben

•    Het SmartCell-ontwerp maakt eenvoudig, door de gebruiker 
uitgevoerd preventief onderhoud mogelijk

Voor iedere 
toepassing 
een inktsoort

Onderdelenmarkering

UV-leesbaar

Vrijwel geurloos

Sneldrogend

Flexibele 
voedselverpakkingen

Thermochromisch

Verwijderbaar met 
speciaal reinigingsmiddel

Oplosmiddelbestendig

MEK-vrij

Met meer dan een dozijn inkten om 
uit te kiezen, zijn Videojet iQMark™-
inkten ontworpen om aan uw 
speciale eisen te voldoen 

iQMark-artikelen zijn ontworpen en 
gefabriceerd om contrast, hechting en 
uptime te maximaliseren en te voldoen 
aan de vereisten voor veiligheid, milieu en 
regelgeving. Elke batch wordt getest om 
ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de 
strikte specificaties van de kwaliteitscontrole. 
Videojet werkt samen met fabrikanten om 
hen te helpen maatschappelijk verantwoord 
te ondernemen; dit doen we onder andere 
met lang houdbare supplies.
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Print sample guide Videojet 1280 CIJ

 
Lettertype/

regels Printvoorbeeld* Snelheid (ft/min) Snelheid (m/min)

5x5 enkel 533 162

5x7 enkel 456 139

7x9 enkel 236 72

9x12 enkel 256 78

10x16 enkel 194 59

16x24 enkel 95 29

25x34 enkel 52 16

5x5 - 2 regels 194 59

5x7 - 2 regels 194 59

7x9 - 2 regels 95 29

9x12 - 2 regels 85 26

10x16 - 2 regels 52 16

5x5 - 3 regels 95 29

5x7 - 3 regels 89 27

7X9 - drie regels 52 16

5x5 - 4 regels 85 26

5X7 - 4 regels 52 16

5x5 - 5 regels 52 16
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Print sample guide Videojet 1280 CIJ
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Beschrijving Printvoorbeeld*

Keuze voor nozzle van 60 of 
70 micron
Opties voor het printen van codes met 
een standaardformaat of grotere, 
dikgedrukte codes voor een hoger 
contrast Nozzle van 60 micron Nozzle van 70 micron

Lineaire barcodes
Breed scala aan barcodes voor  
automatische identificatie. UPC-A&E; 
EAN-8&13; Code 128 A, B&C;  
EAN-128; Code 39; Interleaved 2 van 5

Code 39 door mensen leesbaar Interleaved 2 van 5

UPC-A

2D-codes
Breed scala aan standaard  
2D DataMatrix en QR

Multi-stroke
Markeer woorden of cijfers en  
maak codes donkerder en groter

Tower print
Gestapeld, automatisch omgekeerd

Omgekeerde/gespiegelde/
geïnverteerde tekens
Voor productielijnen die verschillende 
richtingen op gaan en producten  
in verschillende hoeken op de 
productielijn

Talen met  
unieke tekens

Chinees

Arabisch

Japans

Afbeeldingen en logo's
Maak aangepaste logo's op pc en 
upload ze via USB

* De codes van het printvoorbeeld die worden weergegeven in deze handleiding zijn alleen ter illustratie. De daadwerkelijke codering is afhankelijk van 
omgeving, toepassing, raster en substraat.  
De Videojet 1280 CIJ-printer maakt gebruik van automatische selectie om het geschikte raster te bepalen voor de werkelijke printsnelheid. Vraag naar 
printvoorbeelden voor uw specifieke toepassing.



‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline 
printen, coderen en markeren, toepassingsspecifieke vloeistoffen en 
product LifeCycle AdvantageTM.

Ons doel is om samen te werken met producenten van verpakte 
consumentengoederen en farmaceutische en industriële 
goederen die hun productiviteit willen vergroten, hun merken 
beschermen en uitbreiden, en de trends en regelgeving vanuit 
de branche voor willen blijven. Dankzij onze expertise op het 
gebied van klanttoepassingen en onze uitgebreide kennis van 
continuous inkjet (CIJ), Thermal Inkjet (TIJ), Lasermarkeren, 
Thermo Transfer Overprinten (TTO), dooscodering en -labeling 
en wide array printen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 
400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks 
op meer dan tien miljard producten printen. Ondersteuning 
voor klantenverkoop, toepassing, service en opleiding wordt 
rechtstreeks voorzien door meer dan 4.000 teamleden 
in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk 
van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 
135 landen.

Bel naar 0345-636 522 
Stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V. 
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2021 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op voortdurende 
productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.
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Wereldwijde hoofdkantoren

Verkoop- en servicekantoren 
van Videojet

Productie en 
Productontwikkeling

Landen met verkoop- en 
servicekantoren van Videojet

Landen met partnerkantoren 
van Videojet voor verkoop en 
service

mailto:info.nl@videojet.com

