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Smart på en enkel måte
Vårt svært intuitive grensesnitt leverer Code Assurance 
med feilsikringsregler som bidrar til å redusere operatørfeil. 
Inkludert er også våre innebygde, lettfattelige 
instruksjonsvideoer som veileder operatører gjennom 
grunnleggende oppgaver.

Klar for miljøet ditt
IP55 til IP66 bidrar til å beskytte mot støv og vann, mens 
CleanFlow™-skriverhodeteknologi hindrer oppbygging av blekk. 
Oppbygging av blekk kan føre til at vanlige blekkskrivere slår seg 
av. Dynamisk kalibrering overvåker omgivelsesforholdene og 
justerer automatisk parametrene for å opprettholde overlegen 
og jevn utskriftskvalitet.

Raskt og enkelt vedlikehold
SmartCell™-servicemodulen gjør det enkelt å utføre 
forebyggende vedlikehold på bare fem minutter. 
Operatørutført forebyggende vedlikehold kan koordineres 
innenfor produksjonsplanen din, noe som bidrar til å sikre 
maksimal linjeproduktivitet uten ekstra nedetid.

Øk driftstiden og produktiviteten
Forbedre driften med diagnostiske funksjoner for Videojet 
OPTIMiZE™ og MAXIMiZE™. Og med funksjoner som 
reservetank for etterfylling, utvidede intervaller mellom 
rengjøring av skriverhode, automatisk skylling og mer, vil du 
oppleve færre operatørinteraksjoner og redusert nedetid.

Videojet SIMPLICiTY er et smart, nettbrettinspirert grensesnitt for Videojet 1280, 1580 og 
1880 blekkstråleskrivere. Den har flate menystrukturer som gir svært intuitiv navigering – kjent 
for alle brukere. Det minimale berøringsdesignet reduserer skriverinteraksjoner, fjerner uviktig 
arbeid og gir færre sjanser for feil. 

Hold operatørene dine fokusert på 
produksjonen med det minimale 
berøringsdesignet til SIMPLICiTY™



Videojet har over 40 års utviklingserfaring, og vi tilbyr 
en rekke blekkstråleskrivere sammen med inngående 
applikasjonsekspertise, slik at vi kan hjelpe deg med å finne riktig 
løsning for dine merkebehov. Alt med SIMPLICiTY.

Den smarte 
måten å 
skrive ut på

Videojet 1580 
gir deg oppetidsfordelen

Videojet 1580 CIJ-skriveren gir trygghet 
i oppetid og veiledning som bidrar til å 
sikre feilsikker drift, noe som reduserer 
de totale eierkostnadene. 

Videojet 1880 
Legger til rette for økt 
produktivitet

Videojet 1880 CIJ-skriveren bygger på 
millioner av timer med skriverdata for 
å levere en digitalt aktivert løsning som 
bidrar til å sikre at produksjonslinjen 
fungerer uten forstyrrelser.

Enkel å betjene
SIMPLICiTYs nettbrettlignende 
funksjonalitet gjør det enklere for 
operatøren å lære og huske et felles 
grensesnitt uten behov for mer 
opplæring. Grensesnittet har også 
flere innebygde språk. Og med 
VideojetConnect™ Remote Service* 
(ekstrautstyr) kan du få hjelp fra verdens 
største team for teknisk støtte med bare 
et knappetrykk.

* Avhenger av tilgjengeligheten i landet ditt

Videojet 1280 
Blekkstråleskriver gjort 
enkelt

Videojet har endret definisjonen av 
enkelhet med 1280 CIJ-skriveren. Den 
er enkel å bruke for alle operatører, 
med et intuitivt grensesnitt og smarte 
designfunksjoner.
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Over 40 års erfaring innen blekk- og væsketeknologi, helt fra den første 
kommersielle blekkskriveren og frem til i dag, ligger bak alt blekk som Videojet 
utvikler og leverer. Videojet leverer blekk med formler som er spesiallaget for våre 
blekkstråleskrivere, og derfor har vi det blekket som er ideelt for ditt bruksområde.

Våre blekk og forbruksvarer forlenger oppetid, reduser avfall, forbedrer 
forsyningskjedene og gir rene, tydelige koder hver gang. Blekk og rekvisita, 
formulert for optimal ytelse og maksimal oppetid, er gullstandarden i kvalitet, 
design, ytelse, kompatibilitet, samsvar og kundeservice. 

Vi setter gullstandarden 
for blekkrenhet, ytelse, 
pålitelighet og kundeservice.

Ekspertservice på forespørsel
Medarbeiderne på Videojets service- og brukerstøtteteam har omfattende erfaring med service og 
vedlikehold av Videjoet-utstyr og hjelper deg med å optimalisere kode- og merkeløsningene dine. Våre 
serviceteknikere er spesialopplærte og utelukkende dedikerte til vedlikeholds- og servicebehov.
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