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Smart på ett enkelt sätt
Vårt mycket intuitiva gränssnitt levererar kodsäkring 
med felsäkringsregler som hjälper till att minska 
antalet operatörsfel. Dessutom ingår våra inbyggda, 
enkla instruktionsvideor som hjälper operatörer med 
grundläggande uppgifter.

Redo för din miljö
IP55 till IP66 hjälper till att skydda mot damm och vatten, och 
CleanFlow™-skrivhuvudstekniken förhindrar bläckansamlingar 
som kan leda till att vanliga bläckstråleskrivare slutar fungera. 
Dynamic Calibration övervakar omgivningsförhållandena och 
justerar automatiskt parametrar för att bibehålla överlägsen och 
jämn utskriftskvalitet.

Snabbt och enkelt underhåll
Med SmartCell™ Service Module kan förebyggande 
underhåll utföras enkelt på bara fem minuter. 
Operatörernas förebyggande underhåll kan samordnas 
i ditt produktionsschema, så att du kan säkerställa maximal 
linjeproduktivitet utan ytterligare driftstopp.

Öka drifttiden och produktiviteten
Förbättra din verksamhet med Videojets diagnostiska 
funktioner OPTIMiZE™ och MAXIMiZE™. Och med 
funktioner såsom en reservtank, utökade intervall mellan 
skrivhuvudrengöringar, automatisk sköljning och mycket 
mer kommer du att få färre operatörsinteraktioner och 
minskat driftstopp.

Videojet SIMPLICiTY är ett smart surfplatteinspirerat gränssnitt för Videojets kontinuerliga 
bläckstråleskrivare 1280, 1580 och 1880. Det har plana menystrukturer för mycket enkel 
navigering – som alla användare är vana vid. Designen för minimal hantering, minskar 
skrivarproblem, eliminerar onödigt arbete och minskar risken för misstag. 

Låt dina operatörer koncentrera sig 
på produktionen med SIMPLICiTY™-
designen, för minimal hantering



Med över 40 års utvecklingserfarenhet erbjuder Videojet 
ett sortiment av kontinuerliga bläckstråleskrivare och djupa 
tillämpningskunskaper för att hjälpa dig att identifiera de rätta 
utskriftslösningarna för dina behov. Allt med SIMPLICiTY.

Det smartare 
sättet att  
skriva ut

Videojet 1580 
Ger dig drifttidsfördelen

Med Videojet 1580 CIJ-skrivaren slipper 
du oroa dig för driftstopp och den hjälper 
dig säkerställa felsäker drift så att du kan 
minska din totala ägandekostnad.

Videojet 1880 
Låter dig vara produktiv

Den kontinuerliga bläckstråleskrivaren 
Videojet 1880 bygger på miljontals timmar 
av verkliga skrivardata för att möjliggöra 
en digital lösning som hjälper dig att 
säkerställa att din produktionslinje kan 
drivas utan avbrott.

Lätt att använda
SIMPLICiTYs surfplatteliknande 
funktionalitet gör det enklare för 
operatörer att lära sig och komma 
ihåg ett gemensamt gränssnitt utan 
ytterligare utbildning. Gränssnittet 
finns även på flera språk. Och med 
VideojetConnect™ Remote Service* ssom 
tillval får du åtkomst till världens största 
tekniska supportteam, genom bara en 
knapptryckning.

*Beroende på tillgänglighet i ditt land

Videojet 1280 
Enkel kontinuerlig 
bläckstråleskrivare

Videojet har gjort enkelt ännu enklare 
med Videojet 1280 CIJ-skrivaren. Den 
är enkel för alla att använda, med allt 
från ett intuitivt gränssnitt till smarta 
designfunktioner.
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Över 40 år av bläck- och vätsketeknik, som börjar med tekniken som skapades för 
den första kommersiella bläckstråleskrivaren, används i alla bläcktyper som Videojet 
framställer och levererar idag. Med specialframställda bläck för vårt sortiment av 
kontinuerliga bläckstråleskrivare kan Videojet tillhandahålla det optimala bläcket för 
din tillämpning.

Våra bläck och tillbehör förlänger drifttiderna, minskar spill, förbättrar leveranskedjorna 
och ger rena och tydliga koder varje gång. Våra bläck och tillbehör är utformade för 
optimal prestanda och maximal drifttid och sätter guldstandarden för kvalitet, design, 
prestanda, kompatibilitet, regelefterlevnad och kundservice. 

Sätter guldstandarden för 
bläckrenhet, prestanda, 
pålitlighet och kundservice

Expertservice på begäran
Videojets globala service- och supportteam har enastående erfarenhet av service och underhåll 
av Videojet-utrustning och hjälper dig optimera dina kodnings- och märkningslösningar. Våra 
servicetekniker är välutbildade och enbart dedikerade till underhålls- och servicebehov.
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