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Max. lijnsnelheid voor lettertype/regels
zoals getoond
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Voet/min.

Meter/min.

4x5 enkel

1.097

334

5x5 - 1 regel

914

279

4X7 - 1 regel

960

293

5x7 - 1 regel

800

244

7x9 - 1 regel

533

163

9x12 enkel

256

78

10x16 - 1 regel

305

93

16x24 enkel

96

29

25x34 enkel

56

17

4x5 - 2 regels

452

138

5x5 - 2 regels

376

115

4x7 - 2 regels

480

146

5x7 - 2 regels

400

122

7x9 - 2 regels

229

70

9x12 dubbel

85

26

10x16 dubbel

56

17

4x5 - 3 regels

366

111

5x5 - 3 regels

305

93

4x7 - 3 regels

274

84

5x7 drie

229

70

7x9 drie

121

37

4x5 vier

233

71

5x5 vier

194

59

4x7 vier

163

50

5x7 vier

136

42

5x5 vijf

56

17

Lettertype/regels

Printvoorbeeld*
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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

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

Nozzle van 70 micron

Interleaved 2 van 5

Code 39 door mensen leesbaar

UPC-A

2D-codes
Breed scala aan standaard 2D DataMatrix en QR
(Max. bandsnelheid voor 24x24 2D-code zoals
afgebeeld is 73fpm/22 mpm)

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

Tower print
Gestapeld, automatisch omgekeerd

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

Talen met unieke karakters

Chinees

Japans

Arabisch

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 1880 CIJ-printer maakt gebruik van automatische selectie om het geschikte raster te bepalen voor de werkelijke
printsnelheid. Vraag uw lokale Videojet-vertegenwoordiger naar printvoorbeelden in 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 van producten, toepassingspecifieke
vloeistoffen en product LifeCycle-ondersteuning.
Ons doel is om met producenten van verpakte
consumentengoederen en farmaceutische en industriële
goederen samen te werken die hun productiviteit willen
vergroten, hun merken willen beschermen en uitbreiden
en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen
blijven. Dankzij onze experts en onze vooruitstrevende
positie op het gebied van continuous inkjet (CIJ), thermo
inkjet (TIJ), lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten
(TTO), dooscoderen en -etikettering en printen op brede
verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan
400.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks
meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations
biedt ondersteuning aan klanten voor verkoop, toepassing,
service en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden
in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk van
Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen.

Wereldwijde hoofdkantoren
Verkoop- en servicekantoren van
Videojet
Productie- en Productontwikkeling
Landen met Videojet
Sales & Service
Landen met Videojet
Partner Sales & Service

Bel 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
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