
เครือ่งพิมพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็คแบบต่อเน่ือง

Videojet® 1240

เครือ่งพมิพ ์CIJ สรา้ง
ประสิทธภิาพใหผู้ใ้ชไ้ด้อยา่ง
งา่ยดาย



Videojet 1240

เครือ่งพมิพ ์CIJ 
ท่ีใชง้านงา่ย

2.    ใชง้านงา่ย

1.    เชื่อถือได้  

เป้าหมายของคุณก็คือเป้าหมายของเรา
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Videojet ได้นิยามค�าวา่เรยีบงา่ยใหม่ ด้วยเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็คแบบต่อ
เน่ือง (CIJ) ของ Videojet 1240 ตัง้แต่การสัง่งานเครือ่งด้วยหน้าจอสัมผสัท่ีใช้
งานงา่ย ไปจนถึงฟีเจอรก์ารออกแบบท่ีใหเ้ครือ่งสามารถตอบสนองการใชง้านได้
อยา่งชาญฉลาด เป็นเครือ่งพมิพท่ี์ใชง้านงา่ยส�าหรบัผู้ใชทุ้กคน

• การสัง่งานเครือ่งด้วยหน้าจอสัมผัส SIMPLICiTY™ ขนาด 8 น้ิว
•  หวัพิมพแ์ละระบบการใชง้านหมึกพมิพข์อง Videojet ท่ีได้รบัการพสูิจน์แล้ว
• อุปกรณ์การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ์ Videojet SmartCell™ ท่ีเปล่ียนงา่ย
• มีพอรต์ I/O พืน้ฐานทัง้หมด

เรายนิดีท่ีจะน�าเสนอเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์
เจ็คแบบต่อเน่ืองท่ีเหมาะส�าหรบัการท�างานของ
คุณ ท่ีคุ้มค่าเงนิท่ีสุด ออกแบบตามความต้องการ
ของคุณโดยมุ่งเน้นท่ีองค์ประกอบส�าคัญ 2 อยา่ง



เอาชนะปัญหาเหล่าน้ี...

ปรมิาณและการผลิต 
ท่ีไม่สอดคล้องกัน

การเปล่ียนแปลงของ 
อุณหภูมิในโรงงาน

สภาพแวดล้อมของโรงงานท่ีมี
ฝุ่นและความชื้น

การหยุดการบ�ารุงรกัษา 
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งไม่คาดคิด

ไม่ต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญ
เครือ่งพมิพ ์CIJ

การบ�ารุงรกัษาท่ีใชเ้วลานาน
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1.    เชื่อถือได้  

น่าเชือ่ถือด้วยแบรนด์ชัน้น�า
Videojet 1240 พฒันาหัวพิมพแ์ละระบบหมึกพมิพข์อง 
Videojet ท่ีได้รบัการพสูิจน์แล้ววา่ มีประสิทธภิาพและเสถียรใน
ทุกสภาวะการใชง้าน
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บรกิาร การเชือ่มต่อเครือ่ง Videojet 1240 ผา่นระบบ
อนิเตอรเ์น็ตด้วย VideojetConnect™*

* ขึน้อยูกั่บความพรอ้มในการใหบ้รกิารในประเทศของคุณ

เครือ่งพมิพ ์CIJ ท่ีมีการบรกิารผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตด้วย 
VideojetConnect  รองรบัการใหบ้รกิารผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มหากมีขอ้ผดิพลาด

การติดต่อกับผูเ้ชยีวชาญ CIJ ท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลกทันทีเพยีงแค่ปลายน้ิวสัมผัส และ
ติดต่อชา่งเทคนิคมายงัสายการผลิตของคุณโดยตรงเพ่ือแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
เครือ่งพมิพผ์า่นระบบอนิเตอรเ์น็ต ไม่มีเทคโนโลยอีืน่ใดท่ีใหค้วามชว่ยเหลือได้เรว็กวา่เรา 
เพ่ือให้มัน่ใจวา่คุณ ตัดสินใจในการท�างานได้อยา่งถูกต้องเม่ือเกิดปัญหาในการท�างาน
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ได้อยา่ง  
งา่ยดาย

เป็นเจ้าของ
ลดระยะเวลาการเปิดเครือ่ง
อยา่ปล่อยใหป้รมิาณการผลิตส่งผลกับกระบวนการเริม่ต้นของคุณ

Videojet มีหมึกท่ีมีอายุการใชง้าน
ยาวนานใหเ้ลือก พรอ้มคุณภาพการ
พมิพท่ี์สม�า่เสมอในทุกพืน้ผวิ

ลดของเสียท่ีสิน้เปลืองค่าใชจ่้าย
เม่ือคุณไม่ได้ใชง้านบอ่ย หมึกอาจหมดอายุก่อนท่ีจะใชห้มึกหมดตลับ

Videojet 1240 สามารถเปิดใชง้านเครือ่งได้ทันที พรอ้มกับคุณภาพ
งานพมิพท่ี์ยอดเยีย่มโดยไม่ต้องปรบัตัง้ค่าในการใชง้านเพิม่เติม หลัง
จากการหยุดใชง้านเครือ่งนานถึง 14 วนั 



ด้วย Videojet Dynamic CalibrationTM 
Videojet 1240 จะปรบัตัง้พารามิเตอรต์าม
สภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรบัการฉีด
พน่หมึกโดยอตัโนมัติเพือ่ชว่ยรกัษาคุณภาพ
การพมิพท่ี์เหนือกวา่และเพิม่เวลาการท�างาน
สูงสุด

ตัวเครือ่งท�าจากสแตนเลสคุณภาพสูง
เพือ่ลดการเกิดสนิม และได้มาตรฐาน IP55 
เพือ่ชว่ยป้องกันฝุน่และความชืน้

Videojet 1240 มาพรอ้มกับตัวเลือกหวัพมิพ์
ระบบ Positive Air ไม่ต้องใชล้มแรงดันเพิม่
เติมจากโรงงานและชว่ยใหท้�างานได้นาน
ขึน้ก่อนการท�าความสะอาดหวัพมิพร์ะหวา่ง
การใชง้าน แม้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีฝุน่และ
ความชืน้
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บรกิาร การเชือ่มต่อเครือ่ง Videojet 1240 ผา่นระบบ
อนิเตอรเ์น็ตด้วย VideojetConnect™*

แดชบอรด์ 
เปน็คนแรก  
ท่ีได้รบัขอ้มูลการ
ท�างานของเครือ่ง

การเข้าตรวจสอบ
เครือ่งพมิพผ์่าน
ระบบอนิเตอรเ์น็ต
เปน็ท่ีแรก

การแจ้งเตือน
ผ่านการเชื่อม
ต่อระบบ
อนิเตอรเ์น็ต 
เป็นคนแรก ท่ีรู้

ส่วนผสม หมึก

ความเรว็ป๊ัม

ความเรว็ในการฉีด
พ่นหมึก

ชุดขบัหวัฉีดพน่

ชุดท�าความรอ้น

ชว่ยลดโอกาสการหยุดท�างานของเครือ่งพมิพ ์
ท่ีไม่คาดคิด
การเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมของโรงงานท่ีมีฝุน่/ความชืน้ อาจท�าใหเ้ครือ่งพมิพ์
หยุดท�างานโดยไม่ได้วางแผนไวแ้ละ/หรอืมีผลต่อการประสิทธภิาพต่อการท�างานของเครือ่งพมิพ์
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ใชง้าน

ได้อยา่ง งา่ยดาย

2.    ใชง้านงา่ย

ใชง้านและ 
บ�ารุงรกัษาได้งา่ย
ระบุสถานะเครือ่งพิมพ ์ระดับหมึก และสิง่ท่ีคุณก�าลัง
พมิพไ์ด้อยา่งรวดเรว็ด้วยระบการใชง้านแบบหน้าจอสัมผสั 
SIMPLICiTY™ ท่ีใชง้านงา่ยของเรา

ลดเวลาในการเปล่ียนส่วน
ประกอบการบ�ารุงรกัษา*

95%

ใชง้านงา่ย 
คุณไม่จ�าเป็นต้องเชีย่วชาญในการใชง้านและดูแลรกัษาเครือ่งพมิพ ์CIJ 
ในแต่ละวนั ไม่วา่จะเป็นการจัดการงานพิมพ์หรอืการเปล่ียนอุปกรณ์

SIMPLICiTY ซึง่เป็นระบบการใชง้านแบบหน้าจอสัมผสัขนาด 8 น้ิว
ท่ีใชง้านงา่ยแบบแท็บเล็ตน้ัน ท�าใหผู้้ใชง้านไม่ต้องปรบัตัง้เครือ่งพมิพ์
หลายขัน้ตอน เพือ่ชว่ยลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจเกิดขึน้จากผูใ้ชง้าน

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้เชีย่วชาญ CIJ หรอื
ติดต่อบรกิารส�าหรบัการบ�ารุงรกัษา
มาตรฐาน ใชก้ารบ�ารุงรกัษาตามระยะ
เวลาเป็นรายปี ท่ีผู้ใชง้านสามารถดูแล
และปรบัตัง้เพยีง 5 นาทีเท่าน้ัน * *.
,,

*  การเปล่ียนอุปกรณ์การดูแลรกัษาเครือ่ง Videojet 1240 เม่ือเทียบ
กับ Videojet รุน่เก่า

**  ทุกปี หรอืเม่ือเครือ่งพมิพใ์ชง้านถึง 3,000 ชัว่โมง ขึน้อยู่
กับวา่กรณีใดเกิดก่อน 

มากถึง



การบ�ารุงรกัษาเครือ่งตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้
แน่นอน ชว่ยลดความเส่ียงในการหยุดท�างาน
ของเครือ่งอยา่งกระทันหนั ซึง่ท�าใหก้ารวางแผน
และการปรบัแผนงบประมาณเป็นกระบวนการ
งา่ยๆ

การออกแบบหวัพมิพแ์บบแยกส่วนท�าใหก้ารเปล่ียนหวัพมิพ์
รวดเรว็และงา่ยดาย

ระบบตลับหมึก Videojet Smart 
Cartridge™ ท่ีไม่เลอะเทอะ ไม่ส้ิน
เปลือง และไม่มีขอ้ผดิพลาด จะ
ระบายของเหลวทัง้หมดออกจาก
ตลับหมึก และป้องกันการรัว่ไหล
เพิม่เติมในระหวา่งการจัดส่งและ
การจัดการ เม่ือรวมกับการออก
และ Videojet SmartCell™ ยงั
ออกแบบมาเพือ่ชว่ยใหดู้แลรกัษา
เครือ่งตามปกติได้งา่ยขึน้อกีด้วยย

รุน่ 1240 มีวดีิโอ "วธิใีช"้ เพือ่เตรยีมความพรอ้มท่ี
จะแนะน�าคุณเก่ียวกับงานพ้ืนฐาน โดยไม่ต้องฝกึ
อบรมมากนัก
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การออกแบบบรกิาร SmartCell ท่ีใชง้านงา่ย

การดูแลรกัษาเครือ่งท่ีงา่ยต่อการ
ท�างาน
การหยุดการท�างานท่ีไม่คาดคิดของเครือ่ง หรอืการหยุดเครือ่งในการ
บ�ารุงรกัษาเครือ่งท่ีใชเ้วลานานท�าให้สูญเสียก�าลังในการผลิต
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เพิม่ประสิทธภิาพในการผลิต
•		 	ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยท่ีีได้รบัการพิสูจน์แล้วและเป็นนวตักรรมใหม่
จาก	Videojet	รุน่ก่อนหน้าน้ี	

•		 	ชิน้ส่วนท่ีสึกหรอแบบแยกส่วนชว่ยใหลู้กค้าสามารถเปล่ียนอะไหล่
ทดแทนได้งา่ยและเชือ่ถือได้จึงชว่ยลดการหยุดท�างานลง

•		 	ความสามารถในการเชือ่มต่อกับการบรกิารผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ตด้วย	
VideojetConnect™	เพ่ือติดต่อกับผู้ใหบ้รกิารด้านเทคนิคของเราได้
โดยตรง

Code Assurance 
•		 	ระบบการท�างานด้วยการใชสั้ญลักษณ์	ชว่ยเพิม่ความสามารถในการเรยีนรู	้
ระบบการสัง่งานและการจัดการเครือ่งเพื่อลดความผดิพลาดในการพมิพ์

•		 	การท�างานด้วยระบบหน้าจอแบบสัมผสัของ	SIMPLICiTY	ชว่ยลดขัน้ตอน
การใชง้านระหวา่งผูใ้ชกั้บเครือ่งพิมพ์	จึงชว่ยก�าจัดข้อผดิพลาดท่ีอาจเกิด
ขึน้ของผู้ใชง้านผา่นหน้าจอสัมผสัขนาด	8	น้ิวท่ีใชง้านงา่ย

•		 	การสรา้งข้อความสามารถก�าหนดใหเ้ป็นแบบอตัโนมัติ	โดยไม่ต้องมีการ
ปรบัเปล่ียนจากผู้ใชง้านในแต่ละครัง้

เครือ่งพมิพ ์CIJ ท่ีออกแบบ
มาเพือ่ตอบสนองการท�างาน
ของคุณด้วยการลงทุนท่ีคุ้ม
ค่า

สามารถตอบสนองการท�างานได้
อยา่งดีโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

ไม่วา่จะใช้เครือ่งพิมพ์เฉพาะบางช่วง
เวลาในการท�างาน ไม่ต่อเน่ือง หรอื
ใช้ส�าหรบัรอบการผลิตระยะสัน้ๆ ผู้
ผลิตตามฤดูกาล หรอืการท�างานแบบ
ต่อเน่ืองตาม SKU Videojet 1240 มี
ฟีเจอรห์ลากหลายเพื่อช่วยให้มัน่ใจวา่
เครือ่งพิมพ์พรอ้มท่ีจะให้คุณท�างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

การฝึกอบรมพนักงานเก่ียวกับการ
ใชแ้ละบ�ารุงรกัษาอุปกรณ์

ส�าหรบัผู้ผลิตท่ีมีปัญหากับการหมุนเวยีน
พนักงานบ่อย รุน่ Videojet 1240 มีระบบ
การท�างานท่ีชว่ยให้การเรยีนรูไ้ด้งา่ยขึ้น 
เชน่ ระบบอนิเตอรเ์ฟส SIMPLICiTY™ ท่ี
ออกแบบมาเพื่อลดการด�าเนินการจาก
ผู้ใช ้และชว่ยก�าจัดข้อผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นของผู้ใชผ้่านหน้าจอสัมผัสแบบ
แท็บเล็ตท่ีใชง้านงา่ย 

นอกจากน้ียังมีวดีิโอ "วธิใีช้" เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มท่ีเข้าใจงา่ยเพื่อช่วยแนะน�า
คุณเก่ียวกับการใช้งานเบื้องต้น

การจัดการงบการลงทุนและการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ�าเปน็

ส�าหรบัผู้ผลิตท่ีต้องระวงัเรือ่งงบ
ประมาณและการตัดสินใจในการลงทุน
ซื้อ "เครือ่งพิมพ์ท่ีไม่ตอบโจทยใ์นการ
ท�างาน เครือ่งพิมพ์วนัท่ี" Videojet 1240 
มอบข้อเสนอท่ียอดเยีย่มส�าหรบัชว่ย
เจ้าของประหยุดต้นทุน

การบ�ารุงรกัษาท่ีมีระยะเวลาก�าหนด
ท่ีแน่นอนชว่ยให้คุณสามารถวางแผน
และก�าหนดเวลาหยุดท�างานให้เหมาะ
กับความต้องการในการผลิตของคุณได้ 
ชุดอุปกรณ์ในการบ�ารุงรกัษาท่ีเรยีกวา่ 
Videojet SmartCell™ ของเราเปล่ียนใหม่
ปีละครัง้เท่าน้ัน และผู้ใชส้ามารถเปล่ียน
ได้ใน 5 นาที



	 	

9

อุปกรณ์ท่ีติดตัง้มาพรอ้มกับเครือ่งพมิพ์

พรอ้มใชง้านได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
•		 	Videojet	Smart	Cartridge™	ท่ีไม่เลอะเทอะ	ไม่สิน้เปลือง	และไม่มีขอ้
ผดิพลาด

•		 	ลดของเสียและน�ากลับมาท�าใหม่ด้วยค�าแนะน�าทีละขัน้ตอนใน
อนิเตอรเ์ฟสผูใ้ชท่ี้ใชง้านงา่ย

•		 	Workflow	Module	ชว่ยเพิม่ความสามารถในการท�างาน
•		 	การตัง้ขอ้ความอตัโนมัติโดยไม่ต้องปรบัตัง้ค่าจากผู้ใชง้านเครือ่ง

ใชง้านงา่ย
•		 	หน้าจอสัมผสัขนาด	8	น้ิวสามารถใชง้านได้งา่ย	เพียงแค่ได้รบัการฝึก
อบรมเบือ้งต้น

•		 	วดีิโอ	"วธิใีช"้	เพือ่เตรยีมความพรอ้มชว่ยลดความจ�าเป็นในการอา่นคู่มือ
•		 	การออกแบบ	SmartCell	ชว่ยใหง้า่ยต่อการบ�ารุงรกัษาเน่ืองจากเปล่ียน
อะไหล่ได้งา่ยเพยีงขัน้ตอนเดียว

มีตัวเลือกหมึก ท่ี
เหมาะสมกับงาน
พมิพข์องคุณ

ด้วยตัวเลือกหมึกหลากหลายแบบ หมึก
ของ Videojet iQMark™ ได้รบัการ
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
เฉพาะของคุณ

มาตรฐาน iQMark ออกแบบและผลิตมาเพือ่
เพิม่ความคมชดั ความคงทน และเวลาท�างาน
ใหม้ากท่ีสุด ในขณะท่ีปฏิบัติตามขอ้ก�าหนดด้าน
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และข้อบงัคับ ท่ี
ครอบคลุม โดยผา่นการทดสอบพ่ือใหแ้น่ใจวา่ตรง
ตามขอ้ก�าหนดและมีการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้
ตอน Videojet รว่มมือกับผู้ใชง้านพือ่ชว่ยให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมายความรบัผิดชอบขององค์กรด้วย
การเสนออุปกรณ์หลากหลายและมีความทนทาน

กล่ินไม่ฉุน

แหง้เรว็

บรรจุภัณฑ์อาหารท่ียดืหยุน่

ไม่มี MEK
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คู่มือตัวอยา่งการพมิพข์อง Videojet 1240 CIJ
 

แบบอกัษร/
แถว ตัวอยา่งการพมิพ*์ ความเรว็ (ฟุต/นาที) ความเรว็ (ม./นาที)

5x5 เด่ียว 531 162

5x7 เด่ียว 456 139

7x9 เด่ียว 236 72

9x12 เด่ียว 256 78

10x16 เด่ียว 194 59

16x24 เด่ียว 95 29

25x34 เด่ียว 52 16

5x5 คู่ 194 59

5x7 คู่ 194 59

7x9 คู่ 95 29

9x12 คู่ 85 26

10x16 คู่ 52 16

5x5 สาม 95 29

5x7 สาม 89 27

7x9 สาม 52 16

5x5 ส่ี 85 26

5x7 ส่ี 52 16

5x5 หา้ 52 16
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คู่มือตัวอยา่งการพมิพข์อง Videojet 1240 CIJ

ค�าอธบิาย ตัวอยา่งงานพมิพ*์

มีทัง้หวัฉีดขนาด 60 หรอื 70 ไมครอน
ตัวเลือกในการพมิพร์หสั ขนาดมาตรฐาน  
หรอืรหัสท่ีใหญ่และหนากวา่ เพือ่ความคมชดั
มากขึน้

หัวฉีดขนาด 60 ไมครอน หวัฉีดขนาด 70 ไมครอน

บารโ์ค้ดเชงิเส้น
บารโ์ค้ดหลากหลายส�าหรบั การสรา้ง
เอกลักษณ์อตัโนมัติ UPC-A&E;  
EAN-8&13; Code 128 A, B&C;  
EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5

Code 39 ท่ีคนอา่นได้ Interleaved 2 of 5

UPC-A

รหัส 2 มิติ
2D DataMatrix และ QR  
มาตรฐานจ�านวนมาก

หลายเส้นขดี
เน้นค�าหรอืตัวเลข และ 
ท�าใหง้านพมิพเ์ขม้และหนาขึน้

การพมิพแ์บบทาวเวอร์
ซอ้นและกลับด้านโดยอตัโนมัติ

อกัขระแบบกลับหวั / แบบสะท้อน / 
แบบกลับกัน
รองรบัรายการผลิตภัณฑ์ ในทุกทิศทางและ
ผลิตภัณฑ์ ในการวางแนวต่างๆ ใน สายการ
ผลิต

ภาษาอกัขระเฉพาะ จีน

อารบกิ

ญ่ีปุ่น

กราฟิกและโลโก้
สรา้งโลโก้แบบก�าหนดเองบนพซีแีละ  
อปัโหลดผา่น USB

* รหสัตัวอยา่งการพมิพท่ี์แสดงในคู่มือน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่เป็นตัวอยา่งเท่าน้ัน งานพิมพ์จรงิจะขึน้อยูกั่บสภาพแวดล้อม แอปพลิเคชนั แรสเตอร ์และวสัดุพิมพ์ เครือ่งพิมพ์ 
Videojet 1240 CIJ ใชฟั้งก์ชนั "เลือกอตัโนมัติ" เพือ่ก�าหนดแรสเตอรท่ี์เหมาะส�าหรบัความเรว็ในการพิมพ์จรงิ โปรดสอบถามตัวแทน Videojet ในพืน้ท่ีเพือ่ดูตัวอยา่งการพมิพท่ี์
ตรงกับคุณ



มาตราฐานการผลิตท่ีรองรบัความต้องการของผูใ้ชง้านได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
Videojet Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกของเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อ
เน่ืองบนผลิตภัณฑ์ท่ีใชง้านบนเครือ่งบรรจัุณฑ์ใน การพมิพร์หสั และการท�าเครือ่งหมาย 
พรอ้มหมึกพมิพท่ี์ผลิตเพ่ือการใชง้านตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
LifeCycle AdvantageTM

เป้าหมายของเราคือการท�างานรว่มกันกับลูกค้าของเราใน
อุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัผู้บรโิภค สินค้าเภสัชกรรม 
และสินค้า อุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลิต ในการรกัษาภาพ
ลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามข้อก�าหนด และกฎระเบียบของ
การผลิตตามมาตราฐานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ในการ
ท�างานรว่มกับกับลูกค้า รวมทัง้ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยใีน
ระบบองิค์เจ็ตต่อเน่ือง (CIJ), องิค์เจ็ตแบบใชค้วามรอ้น (TIJ), 
การพิมพ์ด้วยเลเซอร,์ งานพิมพ์ทับลอกลายความรอ้น (TTO), 
การติดรหัสและการติดฉลากตามกรณี และการพิมพ์ท่ีหลาก
หลาย Videojet มีเครือ่งพิมพ์มากกวา่ 400,000 เครือ่งติดตัง้อยู่
ทัว่โลก

ลูกค้าของเรามีความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของ Videojet พิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์มากกวา่หม่ืนล้านครัง้ต่อวนั ท่ีรองรบัความต้องการ
ทางการตลาดผ่าน แอปพลิเคชนั บรกิาร และการฝกึอบรม
ส�าหรบัลูกค้า โดยการบรหิารและการจัดการกับฝา่ยขาย และ
ฝา่ยบรกิารลูกค้าของ Videojet กวา่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่
โลก และยงัมีตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ Videojet พรอ้มบรกิาร
ในการดูแลติดตัง้ รวมไปถึงการจัดจ�าหน่ายพรอ้มเครือ่งบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆมากกวา่ 400 รายให้บรกิารใน 135 ประเทศ

โทร (+66) 92 272 0132   
อเีมล ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th
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