Jato de tinta contínuo

Videojet® 4210
O sistema de endereçamento Videojet® 4210
com tecnologia de jato de tinta altamente
confiável permite a impressão de dados
variáveis em praticamente qualquer superfície.

Unidade de inserção jornalística e soluções de
base de correspondência
• Rendimento típico de 20 mil peças por hora
• Opção excelente para jornais executando aplicativos de cobertura
de mercado total (TMC)
• Imprima qualquer combinação de texto fixo, texto variável,
numeração (até quatro contadores independentes), selecione
códigos de barras e vários formatos de data/hora
• Até seis linhas de impressão de uma única impressora utilizando
dois cabeçais de impressão; o sistema pode ser expandido para
incluir até quatro impressoras para um total de 24 linhas de
impressão
• Versatilidade de impressão para baixo, nas laterais ou de cabeça
para baixo, bem como até uma polegada fora da imagem
• Linha completa de tintas e solventes à base de água para
impressão em diversos tipos de substratos revestidos, incluindo
embalagens em poliéster

Front-end baseada em Windows® com software
WYSIWYG

Substituição imediata de hardware para
Cheshire® 4000

• Configuração e operação simplificadas com a recuperação de
rede de arquivos de dados

• Caminho de upgrade simples

• Suporte ao Intelligent Mail® Barcode
• Suporte a correção de PDF

Controle inteligente do empilhador disponível
• Aproveite os descontos postais, otimizando o tamanho das
embalagens com base em definições executáveis pelo usuário
• Tamanho da pilha desejado, tamanho mínimo da pilha e
configurações de compensação selecionáveis
• Suporta os principais empilhadores controlados por E/S digitais

• Alavanque o investimento com a impressora a jato de tinta
Videojet 270g existente

Videojet® 4210
Jato de tinta contínuo
Controlador de PC

Controlador de PC com Windows Professional de 32 bits
Monitor de painel HP 17" (43,18 cm)

Cabeça de impressão

Cabeça de impressão compacto de aço inoxidável de 1 3/8" (35 mm). Dois por
impressora. Capacidade Omni-Direcional. Condutor blindado com coberta de vinil com
20 pés (6,1 m) de comprimento.

Versões de idiomas
Inglês, espanhol

Configuração de matriz de fonte

5x5, 5x7, 7x9, 9x9, 10x16, 16x24 de uma linha; 5x7 e 5x7 com 10x16 de linha dupla;
5x7 com 16x24 de três linhas

Melhorias

Controle de empilhador e suporte umbilical aéreo

Tintas

Suportado por uma ampla variedade de tintas e fluidos da Videojet, incluindo
formulações que atendam às especificações do US Postal Service POSTNET e da IMB
Tintas à base de água e de solvente disponíveis

Dimensões do gabinete

39" x 24" x 31" (99,1 x 61,0 x 78,7 cm)

Peso aproximado

Gabinete do controlador de PC, 66 libras (30 kg); configuração do sistema total
esperado, ~ 100 libras (45,4 kg)

Fontes de código de barras

Interleaved 2 of 5; Code 39; POSTNETTM, Intelligent Mail® Barcode

Taxa de impressão

Até 60.000 documentos por hora, dependendo do tamanho da mídia, número de linhas
e a inclinação de caractere

Tamanho da mensagem

Até 500 caracteres por linha, incluindo espaços; até 24 linhas de informações com a
configuração do sistema completo

Tipos de arquivos suportados

Importado diretamente: Planilha de Excel sem formatação (.xls),
banco de dados do MS Access (.mdb), Dbase (.dbf), delimitado por vírgula (.txt),
CSV (.csv)
com a ferramenta de conversor: Texto1 (.tex), Texto2 (.tx2), JS2 (.js2)
Com conversor opcional: Registro de RC/AL de campos de largura fixo, registro de largura
fixa de campos fixos de largura fixa, guia delimitado, quaisquer delimitadores de registro
e MS Excel

Requisitos de ar

2.0 SCFM a 80 PSI (5,4 bars) por impressora; ar de qualidade do instrumento limpo e
seco

Requisitos elétricos

120 ou 240 VAC nominal a 50/60 Hz, 75 watts (impressora)

Ambiental

Temperatura operacional: 40 °F a 110 °F (5 °C a 43 °C)
Faixa de umidade: Umidade relativa de 15% a 90%, sem condensação
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