
Ciągły druk atramentowy

Videojet® 1580

Ulepsz pracę drukarki 
i efektywność operatora
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Firma Videojet, mająca za sobą ponad 40 lat doświadczenia w branży znakowania techniką atramentowego  
druku ciągłego (CIJ), oferuje jeszcze jedną drukarkę CIJ, która daje pewność, że praca będzie przebiegać 
bez przestojów, oraz dostarcza wskazówek umożliwiających obsługę wolną od błędów. Drukarka CIJ 1580 
na podstawie indywidualnego zużycia materiałów eksploatacyjnych drukarki dokonuje oceny i proponuje 
ulepszenia co do sposobu swojego użytkowania, w ten sposób pomagając w obniżeniu całkowitego kosztu 
posiadania. Alerty ekranowe dostarczają eksperckich danych diagnostycznych, danych analitycznych 
i wskazówek, pomagając w eliminacji problemów związanych z drukarką, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na produktywność linii.

Przedstawiamy model 1580 
Poprawa działania  
drukarki w toku  
codziennej pracy

Interfejs użytkownika Videojet SIMPLICiTY™ pomaga 
w eliminacji potencjalnych błędów operatora, 
ograniczając liczbę jego działań na drukarce, czemu 
służy intuicyjny, wzorowany na tablecie 10-calowy 
wyświetlacz dotykowy. 

Możesz dłużej pracować bez podejmowania 
interwencji, korzystając z wyjątkowej opcjonalnej 
technologii CleanFlow™, która zapewnia maksymalny 
czas sprawnego działania, a nie wymaga dostarczania 
powietrza technologicznego. 

Zaawansowana głowica drukująca, umożliwiając 
automatyczną konfigurację, kalibrację oraz regulację, 
pomaga zapewnić spójne działanie przy minimalnej 
interwencji operatora. 

Osiągniesz spójną jakość druku, korzystając z funkcji 
Dynamic Calibration™, która automatycznie 
dostosowuje urządzenie do zmian temperatury 
i lepkości.

Elementy Videojet SmartCell™ można szybko 
i sprawnie wymienić w ciągu zaledwie kilku minut, 
dzięki czemu można łatwiej uzyskać maksymalną 
wydajność linii produkcyjnej, bez dodatkowych 
przestojów. 

Opcjonalny zdalny serwis VideojetConnect™ dostępny 
z drukarką CIJ 1580 umożliwia pracownikom dostęp do 
ekspertów firmy Videojet, dzięki któremu mogą 
zwiększyć swoją wydajność i szybciej rozwiązywać 
potencjalne problemy. 

Aby obniżyć całkowity koszt 
posiadania (TCO) drukarki, monitoruj 
jej działania, korzystając z funkcji 
Videojet OPTIMiZE
 
Drukarka CIJ 1580 z funkcją Videojet OPTIMiZE może 
oceniać swoją wydajność i na tej podstawie sugerować 
producentom poprawienie: 
 
• działań operatora na drukarce, 
• warunków panujących w otoczeniu drukarki, 
• konserwacji drukarki.

Interakcja

Warunki

Konserwacja

Obniż TCO
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Wydłużony czas działania
 
•   Zapobiegaj przestojom dzięki rezerwowemu 

zbiornikowi makeupu, który zabezpiecza ciągłość 
produkcji w normalnych warunkach roboczych, dając 
co najmniej 8 godzin dodatkowego czasu pracy.

•   Wymieniaj części w ramach konserwacji 
zapobiegawczej sprawnie i skutecznie, bez 
dodatkowych przestojów produkcyjnych.

•   W ciągu kilku minut wznawiaj pracę po 
nieplanowanych przerwach, korzystając 
z opcjonalnego zdalnego serwisu 
VideojetConnect™, który ogranicza potrzebę 
wzywania serwisantów do zakładu (zależnie od 
lokalnej dostępności).

Prostota obsługi
 
•   Wyeliminuj potencjalne błędy użytkownika, stosując 

interfejs SIMPLICiTY™, który znacznie ogranicza liczbę 
działań operatora przy obsłudze drukarki.

•   Łatwy w obsłudze, wzorowany na tablecie 
10-calowy wyświetlacz dotykowy, którego interfejs 
jest intuicyjny i przetłumaczony na rodzimy język 
operatora.

•   Dostosuj interfejsy za pomocą wbudowanych kreatorów 
i korzystaj z samouczków filmowych przy rutynowych 
czynnościach związanych z drukarką.

Kontrola jakości nadruków
•   Obniż ryzyko wystąpienia błędów znakowania, 

stosując funkcję inteligentnego tworzenia 
informacji do druku.

•   Zautomatyzuj treść oznakowania, definiując reguły 
tworzenia informacji do druku, które eliminują 
potrzebę udziału operatora.

•   Korzystaj z uproszczonego tworzenie informacji 
i konfiguracji zadań, aby szybciej rozpoczynać 
znakowanie produktów.

Produktywność w standardzie
•   Analizuj indywidualne schematy użytkowania i na 

podstawie alertów ekranowych ulepszaj obsługę 
drukarki.

•   Kontaktuj się z ekspertami ds. technicznych za 
dotknięciem przycisku, korzystając z opcjonalnej usługi 
zdalnego serwisu VideojetConnect™.

•   Działaj efektywniej, korzystając ze szczegółowych analiz 
i raportów dotyczących czasu pracy, i we współpracy 
z serwisem Videojet stopniowo zyskuj poprawę.

Osiągnij najwyższą wydajność dzięki  
drukarce CIJ Videojet 1580 
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Zyskaj co najmniej 8 godzin 
dodatkowego czasu pracy dzięki 
rezerwowemu zbiornikowi 
makeupu  

Zapobiegaj przestojom dzięki dodatkowemu, 
wbudowanemu zbiornikowi rezerwowemu, który 
zabezpiecza ciągłość produkcji w normalnych warunkach 
roboczych. Rezerwowy zbiornik makeupu zapewni pracę 
przez co najmniej 8 godzin, nawet po wyczerpaniu 
wkładu z płynem, sygnalizując z dużym wyprzedzeniem 
konieczność jego wymiany.

Wymieniaj elementy łatwo 
i skutecznie 

Drukarka CIJ 1580 pomaga ograniczyć przestoje 
w produkcji, ponieważ posiada elementy, 
które podlegają wymianie w przewidywalnych 
odstępach czasu skoordynowanych z cyklami 
budżetowymi firmy. Elementy te może wymienić 
sam użytkownik w ciągu zaledwie kilku minut, co 
oznacza najprostszą wymianę części na rynku. 

Sprawdzona technologia 
głowicy drukującej 

Monitoruj pracę drukarki 
CIJ 1580 

Korzystaj z eksperckiej diagnostyki, 
analizy i wskazówek ekranowych 
pomagających w eliminacji 
problemów z drukarką, które 
mogłyby negatywnie wpłynąć na 
produktywność linii.

Drukarkę CIJ 1580 zaprojektowano pod kątem wydłużonego 
czasu pracy linii produkcyjnej, wykorzystując sprawdzoną 
technologię głowicy drukującej Videojet. Drukarka CIJ 1580 
jest dostępna z opcjonalną głowicą drukująca CleanFlow™, 
która zapewnia maksymalny czas działania bez stosowania 
powietrza technologicznego. Perforowana konstrukcja 
ogranicza nawarstwianie się atramentu i wymaga rzadszego 
czyszczenia, umożliwiając dłuższą pracę bez interwencji. 
Dostępne opcje to 90-stopniowa głowica drukująca i 60- lub 
70-mikronowa dysza.

Pewność działania 
bez przestojów



Interfejs Videojet SIMPLICiTY™ pomaga w eliminacji potencjalnych 
błędów operatora, znacznie ograniczając liczbę jego działań na drukarce, 
czemu służy intuicyjny, wzorowany na tablecie interfejs oparty na 
10-calowym ekranie dotykowym.

Operator może łatwiej opanować i zapamiętać powszechnie spotykany, 
tabletowy interfejs, nie przechodząc dodatkowego szkolenia. Interfejs ten jest 
ponadto wielojęzyczny. 

Ciesz się prostotą obsługi dzięki 
interfejsowi Videojet SIMPLICiTY™

Kreatory — wskazówki dla użytkownika 
na każdym kroku

Wbudowane kreatory pozwalają zmodyfikować 
interfejs tak, aby operatorzy widzieli tylko te opcje, 
które są im potrzebne. Reguły ochrony przed 
błędami pomagają zdefiniować pola edytowane, 
dozwolone typy danych, ograniczenia zakresu 
daty i inne parametry, znacznie ograniczając liczbę 
działań operatora na drukarce i możliwość 
popełnienia przez niego błędów.

Inteligentne tworzenie informacji do druku 
oparte na regułach definiowanych przez 
użytkownika, które umożliwia zautomatyzowanie 
treści oznakowania i eliminację działań operatora, 
może znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia 
błędów znakowania spowodowanych przez 
użytkownika.

Filmy instruktażowe krok po kroku pomagają 
operatorowi przy rutynowych zadaniach.

 

Osiągnij optymalną 
wydajność linii i jakość 
produkcji, korzystając 
z usługi Videojet LifeCycle 
AdvantageTM

Dzięki zaawansowanym funkcjom 
analitycznym, zdalnej komunikacji 
i największej w branży sieci serwisowej 
drukarka Videojet 1580 zapewnia optymalny 
czas sprawnego działania, a także możliwość 
usprawniania produkcji z biegiem czasu oraz 
wznawiania pracy w ciągu kilku minut w razie 
nieplanowanych przerw.

Utrzymaj  
wydajność drukarki na 
optymalnym poziomie

Przywracaj  
pracę linii w okamgnieniu 
i zachowuj wysoką 
produktywność

Poprawiaj 
możliwości i wykorzystanie 
drukarki z biegiem czasu
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Opracowana z myślą 
o wydajności 

SmartCell™ upraszcza konserwację
 
Ciesz się prostszą rutynową konserwacją dzięki znakowanym kodem 
barwnym, łatwym do wymiany elementom Videojet SmartCell™. 
Części podlegające wymianie przez użytkownika należy wymieniać 
po upływie roku albo 5000 godzin pracy drukarki, zależnie od tego, 
co nastąpi wcześniej.

Alerty ekranowe z wyprzedzeniem informują o terminie wymiany 
części, dzięki czemu prace konserwacyjne można skoordynować 
z harmonogramami produkcji. 

Bez nieporządku, bez strat, bez pomyłek
z systemem  Smart Cartridge™

 
Opatentowana konstrukcja wkładu niesie ze sobą oszczędności, 
zapewniając jego całkowite opróżnienie ze wszystkich płynów, a także 
oferuje dodatkową ochronę przed wyciekami podczas transportu 
i obsługi.

Dla drukarki CIJ 1580 dostępny jest pełen asortyment ekologicznych 
atramentów i płynów specjalnych. 

Videojet OPTIMiZE 

Drukarka CIJ 1580 wykorzystuje oprogramowanie Videojet OPTIMiZE, 
a została opracowana tak, aby użytkownik mógł lepiej się orientować 
w jej działaniu. Można uniknąć dodatkowych nieplanowanych przestojów 
i obniżyć całkowity koszt posiadania dzięki wskazówkom i poradom 
dostarczanym na podstawie bieżącej pracy drukarki. 

Ciesz się większą wydajnością drukarki uzyskaną dzięki:
• ograniczeniu działań operatora na drukarce, czego efektem jest mniej 

błędów znakowania, odpadów i poprawek; 
• zaleceniom pomagającym poprawić warunki panujące w otoczeniu 

drukarki, takie jak temperatura w zakładzie; 
• wskazówkom dotyczącym konserwacji drukarki, uwzględniającym 

zużycie płynów i energii.

Optimize
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Tablice rozdzielcze:  
Najszybciej  
reagujesz

Zdalne wznawianie:  
Najszybciej  
wznawiasz pracę

Alerty zdalne:  
Najszybciej się 
dowiadujesz

Zdalny dostęp dzięki opcjonalnej usłudze 
zdalnego serwisu VideojetConnectTM*

Drukarka CIJ 1580 z opcjonalną usługą zdalnego serwisu VideojetConnect™ udostępnia 
wbudowane funkcje zdalnego serwisu. 
 
Wystarczy dotknięcie palca, aby błyskawicznie uzyskać dostęp do największej na świecie  
sieci ekspertów w dziedzinie CIJ i udostępnić technikowi bezpośrednie połączenie z linią,  
aby pomógł w rozwiązaniu problemów i zdalnie wznowił pracę drukarki. Żadna inna 
technologia nie zapewnia pomocy szybciej, pomagając w podjęciu właściwych  
decyzji, gdy zajdzie taka potrzeba.

* Zależnie od dostępności w danym kraju.

Czas nieplanowanych 
przestojów drukarek 

krótszy o 85%**

**  Jedna z wiodących firm zajmujących się butelkowaniem napojów 
wykorzystała pełne spektrum możliwości systemu Videojet LifeCycle 
Advantage™, aby ograniczyć nieplanowe przestoje drukarek o 85%. 
Eksperci Videojet ds. LCA, korzystając z oprogramowania do analizy 
danych za pośrednictwem zdalnego serwisu VideojetConnect™, 
wykryli tendencję do pojawiania się błędów w wielu drukarkach, 
zdalnie określili pierwotne przyczyny nieprawidłowego użytkowania 
i konserwacji oraz ostrzegli klienta, który mógł dzięki temu szybko 
wdrożyć plan szkoleń operatorów skutkujących znacznym skróceniem 
czasu nieplanowych przestojów drukarek.



Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów, oferującym rozwiązania do drukowania na bieżąco, znakowania 
i kodowania. Nasza oferta obejmuje także płyny do konkretnych zastosowań oraz 
usługi LifeCycle AdvantageTM.

Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych 
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych 
i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, 
ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami rynku 
i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii 
i ekspertem w dziedzinie atramentowego druku ciągłego 
(CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania 
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania 
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych 
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowano już 
ponad 345 000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu 
miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc w zakresie 
sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania naszych 
rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 pracowników 
biur firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto 
sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 
135 krajów.

Zadzwoń pod numer 887 444 600 
napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o 
Ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa, Polska

© 2019 Videojet Technologies, Inc. — Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zakłada nieustanne doskonalenie 
oferowanych produktów.  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz zmian 
w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.
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Siedziba światowa

Biura sprzedaży i placówki serwisowe 
firmy Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje, w których znajdują się biura 
sprzedaży i placówki serwisowe 
firmy Videojet

Kraje, w których działają biura 
sprzedaży i placówki serwisowe 
partnerów firmy Videojet

mailto:handel.em@videojet.com

