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Não é uma 
questão de 
recursos 
desnecessários. 
São as coisas de 
que você precisa 
para cumprir suas 
metas no mundo 
real.
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Códigos claros e de qualidade
Oferecendo tecnologia revolucionária para filmes, plásticos e materiais revestidos, a 8610 combina a simplicidade 
do jato de tinta térmico com o desempenho das tintas com base MEK. Um cartucho patenteado fornece resoluções 
de impressão até quatro vezes maior que o Jato de tinta contínuo, oferecendo excelente qualidade para legibilidade 
de códigos. Diversas opções de codificação estão disponíveis, de fontes de caracteres pequenas a grandes e códigos 
complexos, incluindo códigos de barras.

Tamanho 
da fonte Caracteres Tamanho da fonte Resolução

vert. x horiz.
Códigos/
cartucho

Velocidade máx. de linha
metros/min.

pés/min.

9 pt. 14

240 x 240 427.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 603.000
68 mpm
222 fpm

10 pt. 20

240 x 240 257.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 352.000
68 mpm
222 fpm

12 pt. 20

240 x 240 151.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 200.000
68 mpm
222 fpm

18 pt. 16

240 x 240 101.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 131.000
68 mpm
222 fpm

32 pt. 14

240 x 240 45.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 62.000
68 mpm
222 fpm

8 pt. –

240 x 240 57.000
51 mpm
167 fpm

240 x 180 77.000
68 mpm
222 fpm



Versatilidade da codificação 
Imprima uma variedade de fontes, códigos de barras e até mesmo logos

Tipos e tamanhos de 
fonte

Códigos de barras

Gráficos

Versatilidade do substrato
Com a Videojet 8610, codifique em uma ampla gama de substratos, em alta resolução
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A tranquilidade é uma característica padrão

A Videojet Technologies é líder mundial no mercado de identificação 
de produtos, fornecendo impressão, codificação e marcação em linha 
de produção, fluídos específicos para aplicação e serviços voltados ao 
ciclo de vida dos produtos.

Nossa meta é formar uma parceria com nossos clientes nos 
setores de embalagens de bens de consumo e nas indústrias 
farmacêutica e industrial para aumentar sua lucratividade, 
proteger e promover suas marcas e mantê-los à frente das 
tendências e regulamentações industriais. Com a nossa 
especialidade em aplicações e liderança na tecnologia de 
Jato de tinta contínuo (CIJ), jato de tinta térmica (TIJ), 
codificação a laser, Impressão por Transferência Térmica, 
codificação e rotulagem de caixas e impressão em matriz 
larga, a Videojet tem mais de 325.000 impressoras instaladas 
no mundo todo. 

Nossos clientes contam com os produtos Videojet para 
imprimir em 10 bilhões de produtos todos os dias. As vendas 
ao cliente e o suporte para aplicações, atendimento e 
treinamento são fornecidos por meio de operações diretas 
com uma equipe de mais de 3.000 associados em 26 países 
em todo o mundo. Além disso, a rede de distribuição da 
Videojet inclui mais de 400 distribuidores e OEMs, servindo 
135 países.

Sede global
Escritórios de atendimento  
e vendas da Videojet
Fabricação e desenvolvimento de 
produtos
Países com vendas e atendimento 
da Videojet
Países com vendas e atendimento 
de parceiros da Videojet


