CIJ-skrivarprestanda och
operatörseffektivitet på
ett enkelt sätt

Kontinuerlig bläckstråle

Videojet® 1280

Videojet 1280

Den
lättanvända
CIJ-skrivaren
Videojet har gjort enkelt ännu enklare med Videojet 1280
kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ). Den är enkel för alla
att använda, med allt från ett intuitivt gränssnitt till smarta
designfunktioner.
•
•
•
•

8" SIMPLICiTY™-gränssnitt inspirerat av surfplattor
Beprövade Videojet-skrivhuvud- och -vätskesystem
En Videojet SmartCell™-servicemodul som lätt kan bytas ut
Alla grundläggande I/O-portar ingår

Dina mål är våra mål
Vi är glada att kunna presentera vår
kontinuerliga bläckstråleskrivare för allmänna
ändamål, designad med dina behov i åtanke
och för att ge mest valuta för pengarna, med
fokus på två huvudelement.
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1.

Pålitlig

2.

Enkel

Övervinn dessa
utmaningar…
Inkonsekventa volymer
och produktionskörningar

Oplanerade och störande
underhållsdriftstopp

Temperaturvariationer
på anläggningen

Ingen CIJ-expertis

Dammiga och fuktiga
anläggningsmiljöer

Tidskrävande underhåll
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Enkelt

ägande

Förbättra starttiden
Låt inte varierande volymer och produktionskörningar påverka
din startprocess.

Videojet 1280 ger utmärkt utskriftskvalitet vid uppstart även
om den inte har använts på upp till 14 dagar, utan att några
ytterligare åtgärder krävs.

1.

Pålitlig

Klassens bästa
tillförlitlighet
1280 förbättrar de beprövade Videojet- skrivhuvudoch -vätskesystemen, vilket ger stabil prestanda och
tillförlitlighet i många olika driftsförhållanden.

Minska dyrt spill
När du inte använder skrivaren särskilt ofta kan bläcket
gå ut innan du använder hela patronen.

Videojet tillhandahåller ett
stort urval av bläck med lång
hållbarhetstid, med konsekvent
utskriftskvalitet i olika
tillämpningar.

Fjärråtkomst med VideojetConnect™
Remote Service*
CIJ-skrivare med VideojetConnect Remote Service som
tillval ger möjlighet till inbyggd fjärrservice.
Få omedelbar tillgång till världens största nätverk av CIJ-experter
med ett tryck och ta med teknikern direkt till linjen för att få hjälp
med felsökning och fjärråterställning av skrivaren. Ingen annan
teknik tillhandahåller hjälp snabbare, vilket säkerställer att du
fattar rätt beslut i rätt tid.
* Beroende på tillgänglighet i ditt land
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Hjälp till att minska oplanerade
skrivardriftstopp
Temperaturvariationer och dammiga/fuktiga anläggningsmiljöer kan leda
till oplanerade skrivardriftstopp och/eller dålig skrivarprestanda.
Bläck
flödes
hastighet

Munstyckets
drivenhet
Värmare

Pump
hastighet
Bläck
sammansättning

Skåpet är tillverkat av rostfritt
stål av hög kvalitet för att minimera
rost och är IP55-klassat för att skydda
mot damm- och vattenintrång.

Med Videojet Dynamic CalibrationTM
övervakar 1280 ständigt
miljöförhållanden och justerar
automatiskt strålparametrarna för att
bibehålla överlägsen utskriftskvalitet
och maximera drifttiden.

Fjärrvarningar

Instrumentpaneler

Fjärråterställning

Bli den första
som får veta

Bli först med att svara

Bli först med att
återställa

1280 finns tillgänglig med alternativet
Positiv luft som inte kräver någon
fabriksluft och möjliggör långa
körningar mellan rengöring av
skrivhuvudet, även i dammiga och
fuktiga miljöer.
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Enkel

användbarhet
2.

Enkel

Enkel att använda
och underhålla
Identifiera skrivarens status, vätskenivåer och vad
du skriver ut på ett ögonblick med vårt intuitiva
SIMPLICiTY™-pekskärmsgränssnitt.

Lätt att använda
Du behöver ingen expertis för att hantera den dagliga CIJverksamheten, vare sig det gäller kodhantering eller byte av
tillbehör.

SIMPLICiTY, vårt intuitiva pekskärmsgränssnitt på 8 tum
som har inspirerats av surfplattor, minskar operatörens
interaktioner med skrivaren avsevärt, vilket bidrar till att
eliminera potentiella användarfel.

Upp till

95 %

kortare tid för att byta
underhållskomponenter*

* 1280-servicemodul jämfört med äldre Videojet-modell

Du behöver inte vara en CIJexpert eller beställa service
för standardunderhåll. Endast
5 minuters förebyggande underhåll
per år krävs, som kan utföras av
användaren**.
,,
** Varje år, eller när skrivaren når 3 000 timmar,
beroende på vad som inträffar först.
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Lätt att underhålla
Produktionskapacitet kan gå förlorad på grund av störande
oplanerade driftstopp eller tidskrävande underhåll.

Hjälp till att eliminera otäcka
överraskningar med förutsägbart
förebyggande underhåll, för enkel
planering och anpassning till
budgetcykler.

1280 inkluderar inbyggda, lättförståeliga instruktionsvideor
som guidar dig genom grundläggande uppgifter utan
omfattande utbildning.

Med modulär skrivhuvudsdesign är de
vanligaste bytena snabba och enkla.

Vårt Videojet Smart
Cartridge™-system som
minskar röra, spill och
misstag dränerar all vätska
från patronen och erbjuder
ytterligare skydd mot läckage
under transport och hantering.
Videojet SmartCell™-designen
hjälper också till att förenkla
rutinunderhåll.

SmartCell-design för enkel service
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Vår CIJ-skrivare för
allmänt bruk och bästa
valuta för pengarna,
utformad med dina
behov i åtanke
Utbilda personal för att använda
och underhålla utrustning

Bibehålla produktionsflexibilitet
utan att tumma på kvaliteten

Hantera kassaflöden och
minimera oväntade utgifter

För tillverkare som har problem med
hög personalomsättning har Videojet
1280 inbyggda funktioner såsom vårt
SIMPLICiTY™-användargränssnitt, som
är utformat för att minska operatörens
interaktioner med skrivaren och bidra till
att eliminera potentiella användarfel
genom en intuitiv pekskärm som har
inspirerats av surfplattor.

Överallt där skrivare inte används
konsekvent, vare sig skälet är korta
produktionscykler, säsongsbetonad
tillverkning eller introducering av nya
SKU:er, har Videojet 1280 en rad
funktioner för att säkerställa att
skrivaren är redo när du behöver den.

För tillverkare med strama budgetar
som tidigare skulle ha köpt en skrivare
som ”körs tills den går sönder” utan
underhåll erbjuder Videojet 1280 en
lösning med utmärkt total
ägandekostnad.

Det finns också ett urval av inbyggda,
lättförståeliga instruktionsvideor som
guidar dig genom grundläggande
uppgifter.

Med användarutfört underhåll kan du
planera och schemalägga driftstopp
enligt dina produktionskrav. Vår
Videojet SmartCell™-servicemodul
behöver bara bytas ut en gång om året
och kan bytas ut av operatören på
mindre än 5 minuter.

		

Drifttidsfördel

Kodsäkring

• 	Använder beprövad och innovativ teknik
från Videojets äldre modeller

• 	Surfplatteliknande funktionalitet gör det lättare för operatörer
att lära sig gränssnittet, vilket minskar märkningsfel

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

• 	SIMPLICiTY™-användargränssnittet minskar avsevärt
operatörens interaktioner med skrivaren och eliminerar
potentiella användarfel med hjälp av en intuitiv pekskärm på
8 tum

• 	Möjlighet att ansluta till valfri VideojetConnect™ Remote
Service för direkt tillgång till våra tekniska experter

• 	Automatisera kodinnehåll utan behov av operatörsingripande
med användardefinierade meddelanderegler
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Bläckalternativ
som passar för
din tillämpning
Med över ett dussin bläck att välja
mellan har Videojet iQMark™-bläck
utformats för att uppfylla just dina
krav

iQMark-tillbehör är ansvarsfullt utformade
och tillverkade för maximal kontrast,
vidhäftning och drifttid samtidigt som
de uppfyller säkerhets- och miljökrav
samt regulatoriska krav. Varje sats
testas för att se till att den uppfyller
strikta kvalitetsspecifikationer. Videojet
samarbetar med tillverkare för att hjälpa
dem att uppfylla sina företagsmål för
ansvarstagande genom att tillhandahålla ett
omfattande utbud av tillbehör med en lång
livslängd.

Snabbtorkande

Kan tvättas med
frätmedel

Delmärkning

Flexibla
livsmedelsförpackningar

Lösningsmedelsbeständiga

UV-läsbara

Termokromiska

Ingen MEK

Svag lukt

Inbyggd produktivitet

Användarvänlig

• 	Undvik röra, spill och misstag med Videojet Smart Cartridge™

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

• 	Minska spill och omarbete med stegvisa guider i det
lättanvända operatörsgränssnittet
• 	 Arbetsflödesmoduler utökar funktionaliteten

• 	Inbyggda instruktionsvideor minskar avsevärt behovet av
att ha en användarmanual till hands

• 	Automatiserade meddelanderegler minskar operatörens
interaktion

• 	SmartCell-designen möjliggör enkelt, förebyggande
underhåll som utförs av användaren
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Provutskriftsguide för Videojet 1280 CIJ
Teckensnitt/
rader
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Provutskrift*

Hastighet (ft/min)

Hastighet (m/min)

5×5 enkel

533

162

5×7 enkel

456

139

7×9 enkel

236

72

9×12 enkel

256

78

10×16 enkel

194

59

16×24 enkel

95

29

25×34 enkel

52

16

5×5 dubbel

194

59

5×7 dubbel

194

59

7×9 dubbel

95

29

9×12 dubbel

85

26

10×16 dubbel

52

16

5×5 tre

95

29

5×7 tre

89

27

7×9 tre

52

16

5×5 fyra

85

26

5×7 fyra

52

16

5×5 fem

52
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Provutskriftsguide för Videojet 1280 CIJ
Beskrivning

Provutskrift*

Val av munstycke med 60 eller
70 mikron
Alternativ att skriva ut koder i
standardstorlek eller större, tydligare
koder för större kontrast

Linjära streckkoder
Stort utbud av streckkoder för
automatisk identifiering. UPC-A&E;
EAN-8&13; Code 128 A, B&C;
EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5

Munstycke med 60 mikron

Munstycke med 70 mikron

Code 39 med mänskligt läsbart

Interleaved 2 of 5

UPC-A

2D-koder
Stort utbud av standardmässiga
2D DataMatrix och QR

Fleranslag
Markera ord och siffror och
gör koder mörkare och tydligare

Tower Print
Staplade och automatiskt omvända

Inverterade/spegelvända/
omvända tecken
Rymmer produktlinjer som går i alla
riktningar och produkter som är
orienterade på olika sätt på
produktionslinjen

Språk med unika tecken

Kinesiska

Japanska

Arabiska

Grafik och logotyper
Skapa anpassade logotyper på en
dator och ladda upp via USB

* De utskriftsprovkoder som visas i den här guiden är endast exempel. Faktisk märkning beror på miljön, applicering, raster och substrat.
Videojet 1280 CIJ-skrivaren har en funktion som automatiskt väljer lämpligt raster för den faktiska utskriftshastigheten. Be din lokala Videojetrepresentant visa dig utskriftsprover för din specifika tillämpning.
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Trygghet som standard
Videojet Technologies är världsledande inom branschen för
produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning
och märkning av produkter samt användningsspecifika vätskor och
LifeCycle AdvantageTM för produkter.
Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom branscherna
förpackade konsumtionsvaror, läkemedel och industrivaror
för att förbättra deras produktivitet, skydda och utöka deras
varumärken samt ligga steget före branschtrender och
regelverk. Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade
över hela världen. Vi har egna kundtillämpningsexperter
och teknikledarskap inom kontinuerliga bläckstråleskrivare
(CIJ), termiska bläckstråleskrivare (TIJ), lasermärkning,
termotransferskrivare (TTO), förpackningsmärkning och etikettering samt ett stort utskriftsurval.

Våra kunder förlitar sig på Videojets produkter för att skriva
ut på över tio miljarder produkter dagligen. Support för
försäljning, tillämpning, service och utbildning tillhandahålls
i direktdrift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder
världen över. Videojets distributionsnätverk innefattar
dessutom mer än 400 distributörer och OEM:er som betjänar
135 länder.

Globalt högkvarter
Videojets försäljnings- och
servicekontor
Tillverkning och
produktutveckling
Länder med Videojetförsäljning och -service
Länder med Videojetpartnerförsäljning och -service

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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