
Continuous inkjetprinters

Videojet SIMPLICiTYTM 
Slim printen eenvoudig gemaakt 
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Maakt printen slim en eenvoudig
Onze zeer intuïtieve interface levert Code Assurance met 
foutcontroleregels die operatorfouten helpen verminderen. 
Ook inbegrepen zijn onze ingebouwde, eenvoudig te 
begrijpen instructievideo's om operators door basistaken te 
leiden.

Klaar voor uw omgeving
Met IP55- tot IP66-classificaties is er bescherming tegen 
stof en water, terwijl de CleanFlow™-printkoptechnologie 
inktophopingen voorkomt die storingen aan gewone 
inkjetprinters veroorzaakt. Dynamic Calibration bewaakt de 
omgevingsomstandigheden en stelt automatisch parameters bij 
om een superieure en consistente printkwaliteit te behouden.

Snel en eenvoudig onderhoud
Met de SmartCell™-servicemodule kunt u eenvoudig 
preventief onderhoud uitvoeren in slechts vijf minuten. 
Door de operator uitgevoerd preventief onderhoud kan 
binnen uw productieschema worden gecoördineerd, 
waardoor maximale lijnproductiviteit en geen extra 
downtime worden gegarandeerd.

Meer uptime en maximale 
productiviteit
Verbeter uw activiteiten met de diagnostische mogelijkheden 
van Videojet OPTIMiZE™ en MAXIMiZE™. En met kenmerken 
zoals een reservetank voor make-up, langere intervallen tussen 
printkopreinigingen en de automatische spoelfunctie, zijn er 
minder interacties met de operator nodig en heeft u minder last 
van downtime.

Videojet SIMPLICiTY is een slimme, op tablets geïnspireerde interface voor de Videojet 1280, 1580 en 1880 
continuous inkjetprinters. Het is opgebouwd met een platte, zeer intuïtieve menustructuur die daardoor 
gemakkelijk te bedienen is voor alle gebruikers. Het minimalistische ontwerp vermindert interacties met de 
printer, elimineert niet-essentiële handelingen en zorgt voor een kleinere kans op fouten. 

Zorg dat uw operators zich bezig kunnen 
houden met de productie dankzij de 
maximale gebruiksvriendelijkheid van 
SIMPLICiTY™



Videojet heeft ruim 40 jaar ervaring met het ontwikkelen van 
continuous inkjetprinters en veel kennis over de toepassingen 
om de juiste printoplossing voor u te vinden. Allemaal met 
SIMPLICiTY aan de binnenkant.

De slimmere 
manier om 
te printen

Videojet 1580 
Biedt u meer uptime

De Videojet 1580 CIJ-printer vermindert 
lijnstilstand en zorgt voor een foutloze 
werking, waardoor uw totale cost of 
ownership verminderd wordt.

Videojet 1880 
Maakt uw 
productiviteitstraject mogelijk

De Videojet 1880 CIJ-printer bouwt 
voort op miljoenen uren aan echte 
printergegevens om een digitale oplossing 
te leveren die ervoor zorgt dat uw 
productielijn zonder onderbreking werkt.

Gebruiksvriendelijk
De SIMPLICiTY-interface is geïnspireerd 
op de eenvoudige bediening van tablets. 
Zo is er geen extra training nodig en 
leren operators de interface gemakkelijk 
kennen. De interface is in meerdere 
talen in te stellen. En met optionele 
VideojetConnect™ Remote Service* 
staat met één druk op de knop het 
grootste team ter wereld voor technische 
ondersteuning voor u klaar.

* Niet in alle landen beschikbaar

Videojet 1280 
Vereenvoudigde continuous 
inkjet

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



Hulp op afstand met  
VideojetConnect™ Remote Service*

Krijg direct toegang tot het grootste netwerk ter wereld van CIJ-experts met één druk op 
de knop en breng de monteur rechtstreeks aan de lijn om te helpen bij probleemoplossing 
en printerherstel op afstand. Geen enkele andere technologie biedt sneller hulp om te 
verzekeren dat u de juiste beslissingen neemt wanneer dit nodig is.

* Niet in alle landen beschikbaar

Bel 0345-636 522 
of 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
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In elke inkt die Videojet samenstelt en aflevert, schuilt meer dan 40 jaar ervaring met 
inkt- en vloeistoftechnologie, vanaf de ontwikkeling van de allereerste commerciële 
inkjetprinter. Met speciaal samengestelde inkten voor onze continuous inkjetprinters 
kan Videojet de ideale inkt leveren voor uw toepassing.

Onze inkten en supplies verhogen uptime, verminderen verspilling, verbeteren supply 
chains en leveren elke keer scherpe, duidelijke codes. Onze inkten en supplies zijn 
ontwikkeld voor optimale prestaties en maximale uptime, en zijn daarmee de gouden 
standaard in kwaliteit, ontwerp, prestaties, compatibiliteit, naleving en klantenservice. 

De gouden standaard in 
inktzuiverheid, prestaties, 
betrouwbaarheid en 
klantenservice

Deskundige service op aanvraag
Met jarenlange ervaring in het repareren en onderhouden van Videojet-apparatuur, helpt het 
wereldwijde Videojet service- en ondersteuningsteam u bij het optimaliseren van uw codeer- en 
markeeroplossingen. Onze onderhoudsmonteurs zijn zeer getraind en volledig toegewijd aan 
onderhoud en servicebehoeften.
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