
Drukarki atramentowe do druku ciągłego

Videojet SIMPLICiTYTM 
Inteligentne drukowanie stało się łatwe
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Po prostu inteligentna obsługa
Nasz wysoce intuicyjny interfejs zapewnia kontrolę 
jakości nadruków z regułami ochrony przed błędami, 
które pomagają zmniejszyć liczbę błędów operatora. 
Dostępne są również nasze wbudowane, łatwe do 
zrozumienia filmy instruktażowe, które prowadzą 
operatora przez podstawowe zadania.

Gotowe do pracy w Twoim 
środowisku
Stopień ochrony od IP55 do IP66 pomaga chronić 
przed kurzem i wodą, a głowica drukująca w technologii 
CleanFlow™ jest odporna na gromadzenie się atramentu, 
które może powodować przerwy w pracy zwykłych drukarek 
atramentowych. Funkcja Dynamic Calibration monitoruje 
warunki otoczenia i automatycznie dostosowuje parametry, 
aby pomóc utrzymać najwyższą i stałą jakość druku.

Szybka i łatwa konserwacja
Moduł serwisowy SmartCell™ umożliwia 
przeprowadzenie prostej konserwacji 
zapobiegawczej w zaledwie pięć minut. Konserwację 
zapobiegawczą wykonywaną przez operatora można 
koordynować w ramach harmonogramu produkcji, 
co pomaga zapewnić maksymalną produktywność 
linii i brak dodatkowych przestojów.

Dłuższy czas sprawności i większa 
wydajność
Usprawnij procesy dzięki funkcjom diagnostycznym 
OPTIMiZE™ i MAXIMiZE™ firmy Videojet. Dzięki takim 
funkcjom, jak zbiornik rezerwowy rozpuszczalnika, 
wydłużone odstępy między czyszczeniami głowicy 
drukującej, automatyczne płukanie itp. można zmniejszyć 
liczbę interwencji operatora i ograniczyć przestoje.

Videojet SIMPLICiTY to inteligentny interfejs inspirowany tabletami, przeznaczony do drukarek 
atramentowych do druku ciągłego Videojet 1280, 1580 i 1880. Ma płaską strukturę menu, która 
zapewnia wysoce intuicyjną nawigację — znaną wszystkim użytkownikom. Obsługa ograniczona do 
minimum ogranicza interakcje z drukarką, co eliminuje zbędne czynności i zmniejsza ryzyko błędów. 

Operatorzy mogą skupić się na produkcji 
dzięki ograniczonej do minimum obsłudze 
za pomocą interfejsu SIMPLICiTY™



Firma Videojet ma za sobą 40 lat gromadzenia doświadczeń 
i dysponuje gruntowną wiedzą z dziedziny rozmaitych 
zastosowań. Pomoże w znalezieniu właściwego rozwiązania 
do drukowania, dobierając ze swojej oferty odpowiedni 
system ciągłego druku atramentowego. Wszystko dzięki 
interfejsowi SIMPLICiTY.

Inteligentniejszy 
sposób 
drukowania

Videojet 1280 
Łatwy ciągły druk 
atramentowy

Firma Videojet na nowo definiuje 
pojęcie prostoty, prezentując 
drukarkę CIJ Videojet 1280. 
Od intuicyjnego interfejsu po 
przemyślaną konstrukcję — 
obsługa jest prosta dla wszystkich 
operatorów.

Videojet 1580 
Zapewnia wydłużony 
czas działania

Drukarka CIJ Videojet 1580 
zapewnia działanie bez przestojów 
oraz oferuje wskazówki 
pomagające zagwarantować 
bezbłędną pracę, co pozwala 
zmniejszyć całkowity koszt 
posiadania. 

Videojet 1880 
Pozwala zwiększyć wydajność

Drukarka CIJ Videojet 1880 powstała 
na podstawie rzeczywistych danych 
odpowiadających milionom godzin 
eksploatacji drukarek, dzięki czemu 
stanowi rozwiązanie gotowe do pracy 
w cyfrowym świecie, przyczyniając się 
w ten sposób do nieprzerwanej pracy 
linii produkcyjnej.

Łatwa obsługa
Przypominająca tablet funkcjonalność 
interfejsu SIMPLICiTY zwiększa 
zdolność operatora do nauczenia się 
i zapamiętania wspólnego interfejsu, 
bez potrzeby dodatkowego szkolenia. 
Interfejs jest również dostępny 
w wielu językach. Opcjonalna usługa 
VideojetConnect™ Remote Service* 
umożliwia łatwe korzystanie ze 
wsparcia największego na świecie 
zespołu pomocy technicznej za 
jednym naciśnięciem przycisku.

* Zależnie od dostępności w danym kraju
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Każdy atrament, który firma Videojet obecnie opracowuje lub dostarcza, 
bazuje na ponad 40 latach doświadczeń w dziedzinie produkcji atramentów 
i płynów, począwszy od tych stworzonych do pierwszej komercyjnej drukarki 
atramentowej. Oferta atramentów opracowanych specjalnie do naszej gamy 
drukarek atramentowych do druku ciągłego umożliwia firmie Videojet idealne 
dopasowanie atramentu do konkretnego zastosowania.
Nasze atramenty i materiały eksploatacyjne zapewniają dłuższy czas 
działania, mniejszą ilość odpadów, sprawniejsze łańcuchy dostaw oraz zawsze 
czyste i wyraźne oznakowania. Nasze atramenty i materiały eksploatacyjne, 
opracowane z myślą o optymalnej wydajności i maksymalnym czasie pracy bez 
przestojów, stanowią złoty standard w zakresie jakości, wzornictwa, wydajności, 
kompatybilności, zgodności i obsługi klienta. 

Złoty standard pod względem 
czystości atramentu, wydajności, 
niezawodności i obsługi klienta

Serwis ekspertów na żądanie
Zespół obsługi i wsparcia Videojet nie ma sobie równych pod względem doświadczenia 
w serwisowaniu i konserwacji sprzętu tej firmy. Zadaniem zespołu jest pomaganie klientom 
w optymalizacji posiadanych rozwiązań do znakowania i kodowania. Nasi technicy serwisu 
są doskonale wyszkoleni oraz zaangażowani wyłącznie w konserwację i obsługę serwisową.

mailto:handel.em@videojet.com

