
Kontinuerlig bläckstråle

Videojet® 1280

Videojet 1280-kontinuerlig bläckstråleskrivare 
(CIJ) är utformad för att vara en lättanvänd 
CIJ-skrivare, från det intuitiva gränssnittet till 
smarta designfunktioner.

Enkelt ägande och användbarhet med Videojet 1280 
kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ). 

Videojet 1280 CIJ-skrivaren har designats för att vara 
enkel att använda och underhålla och är perfekt för 
kunder som vill ha maximal funktionalitet till bästa 
möjliga initiala kostnad.

Den här CIJ-skrivaren ger stabil prestanda och pålitlighet 
i många olika driftsförhållanden.

Drifttidsfördel
• Använder beprövad och innovativ teknik från Videojets tidigare 

modeller
• Modulära slitdelar kan enkelt bytas av kunden, vilket minskar 

driftstopp
• Möjlighet att ansluta till valfri VideojetConnect™ Remote Service 

för direkt tillgång till våra tekniska experter

Kodsäkring
• Surfplatteliknande funktionalitet gör det lättare för operatörer 

att lära sig gränssnittet, vilket minskar märkningsfel
• SIMPLICiTYTM-användargränssnittet minskar avsevärt operatörens 

interaktioner med skrivaren och eliminerar potentiella användarfel 
med hjälp av en intuitiv pekskärm på 8 tum

• Automatisera kodinnehåll utan behov av operatörsingripande 
med användardefinierade meddelanderegler 

Användarvänlig
• Pekskärmen på 8 tum är intuitiv för operatören utan behov av 

omfattande utbildning
• Inbyggda instruktionsvideor minskar avsevärt behovet av att ha 

en användarmanual till hands
• SmartCell-designen möjliggör enkelt, förebyggande underhåll 

som utförs av användaren

Inbyggd produktivitet
• Undvik röra, spill och misstag med Videojet Smart Cartridge™ 
• Minska spill och omarbete med stegvisa guider i det lättanvända 

operatörsgränssnittet
• Arbetsflödesmoduler utökar funktionaliteten
• Automatiserade meddelanderegler minskar operatörens 

interaktion



Videojet® 1280
Kontinuerlig bläckstråle
Kapacitet för linjehastighet
Kan skriva ut 1 till 5 rader med en hastighet på upp till 162 mpm 
(10 tecken per tum, enkelradsutskrift)

Konfiguration av teckensnittsmatris
Enkel rad: 5×5, 5×7, 5×7 torn, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34
Dubbel rad: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16
Tre rader: 5×5, 5×7, 7×9
Fyra rader: 5×5, 5×7
Fem rader: 5×5

Linjära streckkoder
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128; 
Code 39; Interleaved 2 of 5; GS1

QR-koder
21×21, 25×25, 29×29, 33×33
Felkorrigeringsläge L, M, Q eller H 

DataMatrix koder
Fyrkantig form upp till 32×32; Rektangulär form upp till 16×48

Nominell teckenhöjd
Valbar från 2 mm till 10 mm, beroende på teckensnitt

Projiceringsavstånd
Optimal: 12 mm
Intervall: 5 mm till 15 mm

Användargränssnitt
TFT-LCD-pekskärm på 8 tum med hög respons
WYSIWYG-pekfunktion för redigering av meddelanden

Anpassad logotyp/grafik
Kan skapas med hjälp av CLARiSOFTTM-tillvalsprogramvara*

Teckenuppsättningar
Arabisk, europeisk/amerikansk, färöisk, grekisk, hebreisk, isländsk, japansk/kanji, kinesisk, 
koreansk, rumänsk, rysk/bulgarisk, turkisk/skandinavisk, vietnamesisk och östeuropeisk

Språk och gränssnittsalternativ
Arabiska, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hebreiska, italienska, 
japanska, enkel kinesiska, traditionell kinesiska, koreanska, nederländska, norska, polska, 
portugisiska, ryska, serbiska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, 
ungerska och vietnamesiska

In-/utgångar
Ingång för produktdetektering
Kodaringång
Signalutgång (larmlampa)
Reläutgång
USB 2.0 (2 st.)
Ethernet LAN™

Meddelandelagring
Mer än 250 komplexa meddelanden

Miljöskydd
IP55-standard, ingen fabriksluft krävs, skåp i rostfritt stål

 

Skrivhuvud
Uppvärmt skrivhuvud
Positiv luft, ingen fabriksluft krävs (tillval)
Diameter: 41,3 mm
Längd: 269,8 mm

Skrivhuvudets matarslang
Ultraflexibel
Längd: 2 m, tillval 3 m
Diameter: 23 mm
Böjradie: 101,6 mm

Vätskebehållare
Bläck och Make-up Smart Cartridge™ 750 ml

Temperatur-/luftfuktighetsområde
0 °C till 50 °C
0 % till 90 % RH icke kondenserande
Med vissa bläcktyper kan den faktiska installationen kräva ytterligare maskinvara
beroende på förhållandena i produktionsmiljön

Elektriska krav
Nominell matningseffekt 100–240 VAC vid 50/60 Hz, 70 W

Ungefärlig vikt
Uppackad och torr: 17,9 kg

Alternativ
Torr luft-kit för hög luftfuktighet (kräver fabriksluft)
RS232-kontaktkit (USB till seriell DIN-5 hanadapter) 
SIMPLICiTY™-arbetsflödesmoduler
Stort utbud av tillbehör

*  CLARiSOFT Package Coding Design-programvara krävs för vissa streckkoder och 
andra avancerade funktioner.

Ring 031-7873457
Skicka e-post till info.se@videojet.com  
eller besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden 
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden
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