Kontinuerlig bläckstråleskrivare

Provutskriftsguide
för Videojet 1880

Max. linjehastighet för teckensnitt/rader
enl. bilden

Provutskriftsguide för Videojet 1880

Fot/min

Meter/min

4x5/enkel

1 097

334

5x5/enkel

914

279

4x7/enkel

960

293

5x7/enkel

800

244

7x9/enkel

533

163

9x12/enkel

256

78

10x16/enkel

305

93

16x24/enkel

96

29

25x34/enkel

56

17

4x5/dubbel

452

138

5x5/dubbel

376

115

4x7/dubbel

480

146

5x7/dubbel

400

122

7x9/dubbel

229

70

9x12/dubbel

85

26

10x16/dubbel

56

17

4x5/tre

366

111

5x5/tre

305

93

4x7/tre

274

84

5x7/tre

229

70

7x9/tre

121

37

4x5/fyra

233

71

5x5/fyra

194

59

4x7/fyra

163

50

5x7/fyra

136

42

5x5/fem

56

17

Teckensnitt/rader

Provutskrift*

Provutskriftsguide för Videojet 1880
Beskrivning

Provutskrift*

Val av munstycke med 60 eller 70 mikron
Alternativ för utskrift av koder i standardstorlek
eller större, tydligare koder för högre kontrast

Munstycke 60 mikron

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

Munstycke 70 mikron

Interleaved 2 of 5

Code 39 med mänskligt läsbart

UPC-A

2D-koder
Brett utbud av standard-2D DataMatrix och QR
(Max. linjehastighet för 24x24 2D-kod enl. bilden är
22mpm)

Fleranslag
Markera ord eller siffror och gör koderna mörkare
och tydligare

Tower Print
Staplade och automatiskt omvända

Inverterade/spegelvända/inverterade
tecken
Passar för 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 datorn och
ladda upp via USB

* De utskriftsprovkoder som visas i den här guiden är endast exempel. Den faktiska kodningen är beroende av miljö, tillämpning, raster och substrat.
Videojet 1880 CIJ-skrivaren har en funktion som automatiskt väljer lämpligt raster för den faktiska utskriftshastigheten. Be din lokala Videojet-representant om
att få se utskriftsprover i din specifika tillämpning.

Sinnesro är standard
Videojet Technologies är världsledande inom branschen för
produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning
och märkning av produkter, användningsspecifika vätskor och
support under hela produktlivscykeln.
Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom konsument-,
läkemedels- och industrivarubranscherna för att förbättra
deras produktivitet och skydda och förbättra deras
varumärken samt att ligga steget före branschtrender och
regelverk. Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade
över hela världen. Vi har egna kundapplikationsexperter och
teknikledarskap inom kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ),
termiska bläckstråleskrivare (TIJ), lasermärkning, överskrivare
med värmeöverföring (TTO), förpackningskodning och
märkning samt ett brett urval.

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

Globalt huvudkontor
Videojets försäljnings- och
servicekontor
Tillverkning och produktutveckling
Länder med Videojetförsäljning och service
Länder där Videojet erbjuder
partnerförsäljning och -service

Ring 46 768 949663
Skicka e-post till info.se@videojet.com
eller besök www.videojet.se
Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden
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