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Videojet 1880  
utskriftseksempler



 

Videojet 1880 utskriftseksempler Maks. linjehastighet for skrift/linjer  
som vist

Skrifttype/linjer Utskriftseksempel* Fot/min. Meter/min.
4 x 5 enkel 1097 334
5 x 5 enkel 914 279
4 x 7 enkel 960 293

5 x 7 enkel 800 244

7 x 9 enkel 533 163

9 x 12 enkel 256 78

10 x 16 enkel 305 93

16 x 24 enkel 96 29

25 x 34 enkel 56 17

4 x 5 to linjer 452 138

5 x 5 to linjer 376 115

4 x 7 to linjer 480 146

5 x 7 to linjer 400 122

7 x 9 to linjer 229 70

9 x 12 to linjer 85 26

10 x 16 to linjer 56 17

4 x 5 tre linjer 366 111

5 x 5 tre linjer 305 93

4 x 7 tre linjer 274 84

5 x 7 tre linjer 229 70

7 x 9 tre linjer 121 37

4 x 5 fire linjer 233 71

5 x 5 fire linjer 194 59

4 x 7 fire linjer 163 50

5 x 7 fire linjer 136 42

5 x 5 fem linjer 56 17



Videojet 1880 utskriftseksempler

Beskrivelse Utskriftseksempel*

Velg mellom 60 og 70 µm dyse
Skriv ut koder i standard størrelse eller  
større og klarere koder med høyere kontrast

60 µm dyse 70 µm dyse

Lineære strekkoder
Stort utvalg av strekkoder for automatisk 
identifikasjon. UPC-A&E; EAN-8&13;  
kode 128 A, B&C; EAN-128; kode 39; 
Fettet 2 av 5

Kode 39 med menneskelig lesbar Interleaved 2 of 5

UPC-A

2D-koder
Stort utvalg standard 2D-datamatrise og QR
(Maks. linjehastighet for 24 x 24 2D-kode som vist 
er 73fpm / 22 mpm)

Uthevning
Uthev ord eller tall, og gjør koder mørkere og 
tykkere

Tårnutskrift
Stablet og automatisk reversering

Inverterte/speilede/inverse tegn
Tilpasses produktlinjer uansett retning og 
produkter med ulike plasseringer på 
produksjonslinjen

Språk med spesielle tegn
Kinesisk

Arabisk

Japansk

Grafikk og logoer
Lag egendefinerte logoer på PC, og last opp via 
USB

* Utskriftseksempelkodene som vises i denne veiledning, er kun for illustrasjon. Faktiske koder avhenger av miljø, bruk, raster og underlag. Videojet 1880 CIJ-
skriveren bruker automatisk valgfunksjon for å avgjøre passende raster for den faktiske utskriftshastigheten. Spør din lokale Videojet-representant om du kan se 
utskriftseksempler til ditt spesifikke bruk.
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spesifikasjoner uten varsel.
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Sinnsro leveres som standard

Videojet Technologies er en global leder i markedet for 
produktidentifisering og leverer produkter for trykking, koding og 
merking direkte i produksjonslinjen, foruten applikasjonsspesifikke 
væsker og produktet LifeCycle Support.

Globalt hovedkontor

Videojets salgs- og serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med en av Videojets  
salgs- og serviceavdelinger

Land med en av Videojets  
salgs- og serviceavdelinger for 
partnere

Målet vårt er å inngå partnerskap med kunder som leverer 
emballerte forbruksvarer, legemidler og industrivarer, for å 
hjelpe dem med å øke produktiviteten, beskytte og bedre 
merkevaren og holde seg foran bransjetrender og -forskrifter. 
Videojet kan skilte med eksperter innen kundeapplikasjoner 
og teknologilederskap når det gjelder blekkstråleskrivere (CIJ), 
termiske blekkskrivere (TIJ), lasermerking, folieskrivere (TTO), 
koding og merking på esker og trykking med bred  
oppstilling – foruten 400 000 skrivere installert verden over.

Kundene våre bruker Videojet-produkter til å trykke på over ti 
milliarder produkter hver dag. Vi har over 4 000 medarbeidere 
fordelt på 26 land som gir støtte når det gjelder kundesalg, 
applikasjoner, service og opplæring. I tillegg har Videojet et 
distribusjonsnettverk med over 400 distributører og OEM-er 
som dekker 135 land.
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