
Blekkstråleskriver

Videojet® 1280

Videojet 1280-blekkstråleskriveren (CIJ) er 
designet for å være den CIJ-skriveren som er 
enkel å betjene, med et intuitivt grensesnitt 
og smarte designfunksjoner.

Eierskap og brukervennlighet blir enkelt med Videojet 
1280-blekkstråleskriver (CIJ). 

Videojet 1280 CIJ-skriveren er designet for å være enkel å 
betjene og vedlikeholde, og er ideell for kunder som er ute 
etter maksimal funksjonalitet for de beste 
forhåndskostnadene.

Denne CIJ-skriveren gir stabil ytelse og pålitelighet på 
tvers av et bredt spekter av driftsforhold.

Oppetidsfordel
• Benytter velprøvde og innovative teknologier fra Videojets eldre 

modeller
• Modulære slitasjedeler muliggjør enkel og pålitelig påfyll/

utskifting utført av kunden, og reduserer derfor nedetiden
• Mulighet for å koble til valgfri VideojetConnect™ Remote Service 

for å få direkte tilgang til våre tekniske eksperter

Kodesikring
• Nettbrettlignende funksjonalitet forbedrer en operatørs evne til å 

lære grensesnittet og redusere kodefeil
• SIMPLICiTYTM-brukergrensesnittet reduserer interaksjoner 

med skriveren betraktelig, og bidrar til å eliminere potensielle 
brukerfeil gjennom en intuitiv, 8-tommers berøringsskjerm

• Brukerdefinerte meldingsregler kan automatisere kodeinnhold 
uten behov for samhandling med operatøren 

Brukervennlighet
• Berøringsskjerm på 8 tommer er intuitiv for operatøren uten 

behov for omfattende opplæring
• Innebygde instruksjonsvideoer reduserer i stor grad behovet for å 

ha en brukerhåndbok tilgjengelig
• SmartCell-designet muliggjør enkel, brukerutført forebyggende 

vedlikehold

Innebygd produktivitet
• Ikke søl, ikke avfall, ingen feil – Videojet Smart Cartridge™ 
• Reduser avfall og omarbeiding med trinnvise veiledninger i det 

brukervennlige operatørgrensesnittet
• Arbeidsflytmoduler utvider funksjonaliteten
• Automatiserte meldingsregler reduserer operatørsamhandling



Videojet® 1280
Blekkstråleskriver
Maksimal linjehastighet
Kan skrive ut 1 til 5 utskriftslinjer med en hastighet på opptil 162 mpm 
(10 tegn per 2,5 cm, enkel utskriftslinje)

Konfigurasjon av skrifttypematrise
Enkeltlinje: 5x5, 5x7, 5X7 tårn, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
To linjer: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Tre linjer: 5x5, 5x7, 7x9
Fire linjer: 5x5, 5x7
Fem linjer: 5x5

Lineære strekkoder
UPC A&E; EAN 8 & 13; kode 128 A, B & C; UCC/EAN 128; 
Kode 39; sammenflettet 2 av 5; GS1

QR-koder
21 x 21, 25 x 25, 29 x 29, 33 x 33
Feilrettingsmodus L, M, Q eller H 

Datamatrikskoder
Firkantet form opptil 32x32; Rektangulær form opptil 16x48

Nominell tegnhøyde
Kan velges i området 2–10 mm avhengig av skrifttypen

Kasteavstand
Optimal: 12 mm
Område: 5 mm til 15 mm

Brukergrensesnitt
8 tommers høyresponsiv TFT-LCD-skjerm med berøringsfunksjonalitet
WYSIWYG berøringsgrensesnitt til meldingsredigering

Egendefinert logo/grafikk
Kan opprettes via valgfri CLARiSOFTTM-programvare*

Tegnsett
Kinesisk, russisk/bulgarsk, tyrkisk/skandinavisk, rumensk, gresk, arabisk, japansk/kanji, 
færøysk, hebraisk, islandsk, koreansk, østeuropeisk og europeisk/amerikansk og vietnamesisk

Språk og grensesnittalternativer
Engelsk, arabisk, bulgarsk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, gresk, hebraisk, 
ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, enkel kinesisk, 
spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tyrkisk og vietnamesisk

Inngang/utgang
Fotocelleinngang
Pulsgiverinngang
Varsellys (alarmlampe)-utgang
Reléutgang
USB 2.0 (2x)
Ethernet LAN™

Lagring av meldinger
Mer enn 250 komplekse meldinger

Miljøvern
IP55-standard, ingen fabrikkluft nødvendig, kabinett i rustfritt stål

 

Skrivehode
Oppvarmet skrivehode
Tilskuddsluft, ingen anleggsluft nødvendig (valgfritt)
Diameter: 41,3 mm
Lengde: 269,8 mm

Skrivehodekabel
Ultrafleksibel
Lengde: 2 m, valgfri 3 m
Diameter: 23 mm
Bøyeradius: 101,6 mm

Væskebeholdere
Smart Cartridge™ til blekk og rensevæske 750 ml

Temperatur/luftfuktighet
0 °C til 50 °C
0 % til 90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Med enkelte blekk kan den faktiske installasjonen kreve ytterligere maskinvare basert  
på forholdene i produksjonsmiljøet

Elektriske krav
Nominell inngangseffekt 100–240 VAC ved 50/60 Hz, 70 W

Omtrentlig vekt
Utpakket og tørt: 17,9 kg

Alternativer
Tørrluftsett for høy luftfuktighet (krever fabrikkluft)
RS232-tilkoblingssett (USB til Serial DIN-5 hann adapter) 
SIMPLICiTY™-arbeidsflytmoduler
Stort utvalg av tilbehør

*  CLARiSOFT-programvare for pakkekodingsdesign er nødvendig for strekkoder og 
andre avanserte funksjoner.

Ring +47 32 99 42 00
Send e-post til post.no@videojet.com 
eller gå til www.videojet.no
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