
เครือ่งพิมพอ์กัษรขนาดใหญร่ะบบองิค์เจ็ท

เครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ความละเอยีดสูง 
Videojet 2351 and 2361

คุณภาพของงานพมิพท่ี์เชื่อถือได้
และสม�า่เสมอตลอดหว่งโซ่การจัด
จ�าหน่ายของคุณ
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เครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ Videojet 2351  
และ 2361: ออกแบบมาเพื่อใหท้�า 
งานหนักแทนคุณ

ระบบการพิมพ์อกัษรขนาดใหญ่ท่ีใชห้มึกมีการเปิดเครือ่งท่ีรวดเรว็และงาน
พิมพ์ท่ีทนทานซ่ึงออกแบบมาใหท้นต่อหว่งโซ่การจัดจ�าหน่ายได้

การพิมพ์ท่ีมีความละเอยีดสูงตามความต้องการ มีคุณภาพข้อความ โลโก้ และบาร์
โค้ดท่ีสม�่าเสมอ แม้จะใชง้านเพื่อการพิมพ์ยาวนาน

มีการเข้าไปด�าเนินการและการบ�ารุงรกัษาน้อย เน่ืองจากมีขัน้ตอนการท�าความสะอาด
แบบ Micro-purge ท่ีได้รบัการจดสิทธบิัตรและตัวกรองท่อคืนหมึกท่ีไม่เหมือนใคร ซ่ึง
สามารถเปล่ียนได้ในไม่ก่ีวนิาที

อนิเทอรเ์ฟซ Videojet CLARiTYTM ชว่ยใหก้ารท�างานงา่ยขึ้นผ่านการก�าหนด
มาตรฐานข้อมูลอนิพุตและชว่ยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์วนัท่ี 

ข้อเสนอบรกิาร Videojet LifeCycle AdvantageTM ชว่ยใหคุ้ณได้รบัประสิทธภิาพ
สูงสุดของเครือ่งพิมพ์ในเชงิรุกเพื่อชว่ยใหส้ายการผลิตของคุณท�างานได้อยา่งต่อเน่ือง 

ประสิทธภิาพการพมิพท่ี์เชื่อถือได้และการบ�ารุงรกัษาท่ีลดลง ใน
โซลูชนัการพมิพต์ามความต้องการท่ีใชง้านงา่ยเพยีงหน่ึงเดียว

ฟีเจอรท่ี์ได้รบัแรงบนัดาลใจจากลูกค้า 
•  เครือ่งขนาดกะทัดรดัท่ีพรอ้มใชใ้นตัวชว่ยประหยดัพื้นท่ีและผสานรวมได้อยา่งงา่ยดาย
•  จอแสดงผลด้านบนให้มุมมองท่ีต้องการเม่ือติดตัง้บนสายพาน
•   กล่องหมึกไม่มีแรงดันและหมึกไม่หยดท�าให้สามารถเปล่ียนหมึกได้โดยไม่ต้องหยุดการผลิต  และการใช้

หมายเลข ID ของเหลว (FIN) ชว่ยป้องกันไม่ให้เติมหมึกผิดได้
•   ระบบหมึกแบบขับด้วยอากาศชว่ยขจัดเวลาหยุดท�างานจากการบ�ารุงรกัษา ป๊ัม ขดลวดโซเลนอยด์ และ

ชิน้ส่วนท่ีเคล่ือนไหวอื่นๆ
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การเปล่ียนตัวกรองท่อคืนหมึกท่ีรวดเรว็ งา่ย และเลอะเทอะน้อยลง

มองเหน็การอุดตันและความเลือนของงานพมิพช์ดัเจน

งานพมิพย์งัคงชดัเจนและอา่นงา่ย

Videojet 2351 และ 2361: หมึกเลอะและ
การบ�ารุงรกัษาท่ีน้อยลง
เวลาของคุณมีค่า การจัดการเครือ่งพิมพไ์ม่ใชสิ่ง่ส�าคัญอนัดับแรกเสมอไป 
แต่การขาดการบ�ารุงรกัษาตามปกติอาจท�าใหเ้กิดปัญหากับคุณภาพงาน
พมิพไ์ด้ Videojet 2351 และ 2361 ได้รบัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลด
ความจ�าเป็นในการบ�ารุงรกัษาและชว่ยให้งา่ยดายข้ึนส�าหรบัคุณ 

การใชตั้วกรองท่อคืนหมึกท่ีมีต้นทุนต�่าจะเปล่ียนรอบการท�าความสะอาดท่ี
เก่ียวข้องจากรายวนัเป็นรายเดือน นอกจากน้ียงัชว่ยลดโอกาสท่ีหมึกจะรัว่
ไหลลงบนพื้น อุปกรณ์ หรอืบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ 

เม่ือจ�าเป็นต้องใชเ้ครือ่งพมิพ ์Videojet 2300 Series ขัน้ตอนการท�าความ
สะอาดถ้วยรบัหมึกจะลดลงเป็นการเปล่ียนสายตัวกรองรายเดือนส�าหรบั
รุน่ 2351 และ 2361 นวตักรรมน้ีชว่ยใหผู้้ใชห้ลีกเล่ียงส่ิงอุดตันและความ
เลอะเทอะท่ีมักมาจากการขาดการท�าความสะอาด

การบ�ารุงรกัษาประจ�าวนัเพยีงอยา่งเดียวท่ีจ�าเป็นเพื่อรกัษาคุณภาพการ
พมิพท่ี์ต้องการไวจ้ะเหลือเพยีงการเชด็พื้นผวิหวัพิมพทุ์กวนั

ความเรยีบงา่ยอื่น: ขัน้ตอนการล่อหมึกจะขบัเคล่ือนผา่นอนิเทอรเ์ฟซผู้
ใช ้CLARiTYTM ขจัดความจ�าเป็นในการใชอุ้ปกรณ์ภายนอก และชว่ยให้
เครือ่งพมิพก์ลับมาอยูบ่นสายการผลิตได้อยา่งรวดเรว็และงา่ยดายในกรณี
ท่ีจ�าเป็นต้องมีการล่อหมึกใหม่

เทคโนโลยกีารท�าความสะอาดแบบ  
Micro-Purge ท่ีได้รบัการจดสิทธบิตัร  
ชว่ยรกัษาคุณภาพการพมิพท่ี์สม�่าเสมอ
ฟังก์ชนัการท�าความสะอาดแบบ Micro-purge ของ Videojet 
2300 Series จะเป่าสิ่งสกปรกและฝุน่ผงออกจากพื้นผิวหัวพิมพ์ ชว่ย
ขจัดสิ่งอุดตันท่ีอาจเกิดขึ้นจากหัวฉีดแต่ละหัว สิ่งท่ีท�าให้เทคโนโลยกีาร
ท�าความสะอาดแบบ Micro-purge ของ Videojet แตกต่างจากวธิกีาร
ท�าความสะอาดอื่นๆ คือ:

•    มีการท�างานโดยอตัโนมัติ – ไม่จ�าเป็นต้องให้บุคลากรของโรงงาน
เริม่ต้นกระบวนการ

•    ไม่รบกวนการพิมพ์ – ชว่งเวลาสัน้ๆ ในการท�าความสะอาดสามารถ
ประสานกันให้อยูใ่นระหวา่งการพิมพ์ได้ แตกต่างจากระบบ
ท�าความสะอาดตามเวลาซึ่งท�าให้คุณต้องหยุดพิมพ์

•    การเป่าหมึกจะถูกน�ากลับมาใชใ้หม่และคืนสู่ระบบการพิมพ์ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใชโ้ดย:

1.  ลดต้นทุนการท�างานจากการใชห้มึกท่ีเหมาะสม
2.   มีการด�าเนินการท่ีสะอาดขึ้น เน่ืองจากหมึกท่ีท�าความสะอาด

แล้วจะไม่ไปอยูใ่นบรรยากาศ
3.   มีความสามารถในการท�าความสะอาดบ่อยขึ้น เน่ืองจากไม่มี

ผลต่อต้นทุนการท�างานหรอืความสะอาด

ไม่มีการท�าความสะอาดแบบ Micro-purge

มีการท�าความสะอาดแบบ Micro-purge

ดูความแตกต่าง:

*  การทดสอบแสดงจากตัวอยา่งท่ีเก็บรวบรวมหลังจากการพิมพ์ 5,000 ครัง้บนกระดาษแข็งแบบท่ีมี
และไม่มีเทคโนโลยกีารท�าความสะอาดแบบ Mirco-purge
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การพมิพว์นัท่ีบนกล่องและประสิ 
ทธภิาพของโซลูชนัการพมิพต์าม 
ความต้องการ

การพมิพว์นัท่ีบนกล่องท่ีเชื่อถือได้เปน็
ส่ิงส�าคัญส�าหรบัประสิทธภิาพของหว่ง
โซ่การจัดจ�าหน่าย
ในระดับพื้นฐานท่ีสุด ข้อมูลรหัส ทัง้ในรูปแบบบารโ์ค้ดหรอืข้อความ 
จะท�าให้ระบุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ได้อยา่งรวดเรว็ เพื่อให้สามารถ
บรรทุกขึ้น ถ่ายสินค้า จัดเก็บ ฯลฯ ได้ เม่ือยา้ยจากผู้ผลิตไปยงัผู้ค้า
ปลีกหรอืจุดหมายสุดท้าย

นอกจากน้ี การพิมพ์วนัท่ีบนกล่องสามารถ:

•   ชว่ยให้มัน่ใจในการตรวจสอบยอ้นกลับของผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์

•   ชว่ยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมและข้อ
ก�าหนดของลูกค้าได้

•   ชว่ยท�าให้กระบวนการโรงงานและคลังสินค้าด�าเนินไปโดย
อตัโนมัติ

•   ชว่ยปรบัปรุงรูปลักษณ์ของกล่องและเชื่อมต่อบรรจุภัณฑ์เข้ากับ
แบรนด์

เม่ือรหัสอา่นไม่ได้โดยมนษุยห์รอืเครือ่ง ก็จะไม่ได้รบัประโยชน์เหล่าน้ี 
ซึ่งอาจท�าให้ห่วงโซก่ารจัดจ�าหน่ายท�างานหนักจนหยุดชะงกั น�าไปสู่
ความสัมพันธท่ี์ตึงเครยีดกับพันธมิตรการค้าปลีกและโลจิสติกส์ และ
ยิง่ไปกวา่น้ันอาจมีค่าปรบัและการขอเงนิคืนอกีด้วย

วางใจให ้Videojet มอบคุณภาพงานพมิพท่ี์พนัธมิตรการค้า
ปลีกและโลจิสติกส์ของคุณต้องการ

กล่องส�าหรบัการพมิพว์นัท่ีบนกล่อง
ตามความต้องการ
มีหลายวธิใีนการน�าข้อมูลรหัสไปใชกั้บกล่อง โดยแต่ละวธิมีีข้อ
พิจารณาท่ีแตกต่างกันไป โดยทัว่ไป การพิมพ์กล่องล่วงหน้าจะชว่ย
ให้มัน่ใจได้วา่มีรหัสท่ีอา่นได้อยา่งสม�่าเสมอ แต่ยงัหมายถึงการ
จัดการสินค้าคงคลังจ�านวนมากและมีต้นทุนสูงของ SKU ท่ีไม่ซ�้ากัน
ด้วย โซลูชนัการพิมพ์วนัท่ีบนกล่องตามความต้องการสามารถให้
ประโยชน์ในการด�าเนินงาน ดังน้ี:

•   มีการรวมข้อมูลการผลิตแบบไดนามิก เชน่ รหัสล็อต และวนัท่ี
ผลิต

•   ปรบัปรุงข้อก�าหนดการจัดซื้อและลดสินค้าคงคลังของบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีไม่ซ�้ากัน

•   มีค่าใชจ่้ายยกยอด พื้นท่ีจัดเก็บท่ีจ�าเป็น และโอกาสท่ีจะเกิด
ความสิ้นเปลืองท่ีลดลง 

•   ความยดืหยุน่ท่ีเพิม่ขึ้นในการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ต่อการ
เปล่ียนแปลงของเน้ือหาและความต้องการผลิตภัณฑ์
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เครือ่งพมิพอ์กัษรขนาดใหญ ่Videojet 
2351 และ 2361 ชว่ยปรบัปรุง
ประสิทธภิาพการท�างานและ 
ลดต้นทุน

ใชโ้ดยตรงกับวสัดุก่อสรา้ง

การใชง้านท�าไมต้องใชเ้ครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ส�าหรบังานพมิพ์
อกัษรขนาดใหญท่ี่ทนทานและประหยดั
โดยทัว่ไปแล้ว กล่องท่ีใชข้้อความท่ีมีอกัษรขนาดใหญ่และบารโ์ค้ดจะถูกส่งผ่านห่วงโซ่
การจัดจ�าหน่ายท่ีซบัซอ้น ซึ่งหมายความวา่มักจะได้รบัการจัดการและต้องพบกับสภาพ
แวดล้อมท่ีหลากหลาย 
งานพิมพ์ท่ีใชห้มึกเหมาะสมต่อการยดึติดกับเส้นใยลูกฟูก ดังน้ันจึงท�าให้มีความทนทาน
กวา่ตัวเลือกงานพิมพ์ท่ีใชแ้วกซ ์ซึ่งอาจเกิดรอยขีดข่วนหรอืบิน่จากการจัดการหรอืการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิได้ และยงัแตกต่างจากเครือ่งพิมพ์แวก็ซ ์ตรงท่ีเครือ่งพิมพ์
อกัษรขนาดใหญ่ระบบองิค์เจ็ทไม่จ�าเป็นต้องเพิม่อุณหภูมิให้ถึงตามท่ีก�าหนดเพื่อใชง้าน 
ท�าให้ผู้ใชส้ามารถพิมพ์ได้ภายในเวลาไม่ถึงหน่ึงนาที ยิง่ไปกวา่น้ัน การพิมพ์ระบบองิค์
เจ็ทตามความต้องการยงัใชต้้นทุนเพียงเล็กน้อยจากโซลูชนัการพิมพ์และการติดฉลาก

การพมิพข์อ้ความ โลโก้ และบารโ์ค้ดคุณภาพสูง
ตามความต้องการ
การพิมพ์ตามความต้องการด้วยเครือ่งพิมพ์ Videojet 2351 และ 2361 ชว่ยให้คุณ
สามารถรวมข้อมูลแบบไดนามิก เชน่ รหัสล็อต วนัท่ีผลิต และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ความ
ละเอยีด 180 dpi ของเครือ่งพิมพ์อกัษรขนาดใหญ่เหล่าน้ีสามารถเลียนแบบข้อมูลท่ี
พิมพ์ไวก่้อนหน้าได้อยา่งงา่ยดาย มีความสูงในการพิมพ์ 53 มม. และ 70 มม. พรอ้ม
ความสามารถในการรวมหัวพิมพ์ชว่ยให้ครอบคลุมพื้นท่ีต�าแหน่งงานพิมพ์ท่ีกวา้งและ
ยดืหยุน่ และความหนาแน่นของการพิมพ์ท่ีปรบัได้จะให้ท�าให้เกิดความสมดุลระหวา่ง
คุณภาพการพิมพ์และต้นทุนการท�างาน

รวมข้อมูลท่ีคุณต้องการได้ทุกเม่ือและลด SKU ของกล่องท่ีต้องพมิพล่์วงหน้า 

ข้อความ บารโ์ค้ด และโลโก้บนกล่องขนส่ง

บรรจุภัณฑ์ POS ส�าหรบัสินค้าขนาดใหญ่
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เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต  
ประสิทธผิล และลดข้อผิด 
พลาดจากมนษุย์

สามารถใชเ้ครือ่งสแกนแบบมือถือ
เพื่อเรยีกงานพมิพจ์ากใบส่ังงาน และ
ด้วย CLARiSUITE® ระบบสามารถ
ป้อนขอ้มูลงานพมิพท่ี์ต้องการได้โดย
อตัโนมัติ

โซลูชนัเวริก์โฟลวข์อง Videojet
กวา่ครึง่ของข้อผิดพลาดในการพิมพ์วนัท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช ้ซึ่งแบบส�ารวจของเราชี้
ให้เห็นวา่มีจ�านวน 50 ถึง 70 เปอรเ์ซน็ต์ ความผิดพลาดท่ีพบได้บ่อยท่ีสุดคือการป้อนข้อมูลผิด
และการเลือกงานผิด จึงเป็นเหตุผลท่ี Videojet น�าเสนอตัวเลือกซอฟ์แวรท่ี์ชว่ยดูแลเรือ่งความ
ถูกต้องของงานพิมพ์ หรอื Code Assurance มากมายส�าหรบัเครือ่งพิมพ์ 2300 Series

อนิเทอรเ์ฟซผู้ใช ้Videojet CLARiTYTM เป็นมาตรฐานใน 2300 Series หน้าจอสัมผัสแบบไอคอน
ไม่เพียงแต่ชว่ยในการน�าทางเพื่อตัง้ค่างานได้อยา่งงา่ยดายและรวดเรว็เท่าน้ัน แต่ยงัมีเครือ่ง
มือท่ีชว่ยให้แน่ใจวา่คุณจะพิมพ์วนัท่ีท่ีถูกต้องบนกล่องท่ีถูกต้องอกีด้วย ประโยชน์ประกอบด้วย:

•   การต้ังค่าป้องกันข้อผิดพลาด: สรา้งกฎในการป้องกันความผิดพลาดได้อยา่งงา่ยดายใน
การตัง้ค่างาน เชน่ ตัง้วา่จะให้ฟิลด์แก้ไขได้หรอืไม่ ชนิดข้อมูลท่ีอนญุาต ขีดจ�ากัดชว่งวนัท่ี 
และกฎอื่นๆ ท่ีคล้ายกัน

•   การเลือกงานโดยใชภ้าพ: ไฟล์งานสามารถบันทึกและค้นหาได้โดยใชช้ื่อท่ีมีความหมายู้
ปฏิบัติงาน  ตัวอยา่งข้อความจะชว่ยให้มัน่ใจได้วา่มีการโหลดงานท่ีถูกต้องแล้ว

•   การป้อนข้อมูลท่ีแนะน�า: ตามกฎท่ีก�าหนดตัวด�าเนินการสามารถแก้ไขได้เฉพาะฟิลด์ท่ี
อนญุาตเท่าน้ัน งานพิมพ์จะมีการโหลดได้ต่อเม่ือผู้ใชย้นืยนัการป้อนแต่ละรายการแล้ว
เท่าน้ัน

•   การป้อนข้อมูลตามบรบิท: หน้าจอการป้อนข้อมูลจะจ�ากัดตัวเลือกท่ีก�าหนดให้ผู้ใช้
ระหวา่งการตัง้ค่างาน ผู้ใชส้ามารถเลือกวนัท่ีจากปฏิทินท่ีแสดงวนัหมดอายุท่ีอนญุาตได้

เลือกจากตัวเลือกซอฟต์แวรส์องรายการ เพื่อเรยีกใชกั้บอนิเทอรเ์ฟซ Videojet CLARITY 
ซอฟต์แวรอ์อกแบบข้อความบนพีซ ีCLARiSOFTTM ชว่ยลดความยุง่ยากในกระบวนการสรา้ง
งาน เน่ืองจากเทมเพลตไม่จ�าเป็นต้องสรา้งขึ้นในเครือ่งพิมพ์แต่ละเครือ่งอกีต่อไป  เม่ือยา้ย
กระบวนการน้ีออกจากส่วนโรงงาน คุณจะชว่ยลดข้อผิดพลาดและสรา้งท่ีเก็บข้อมูลส่วนกลาง
ส�าหรบัเทมเพลตงานพิมพ์ได้  หากคุณก�าลังยา้ยข้อมูลจากเครือ่งพิมพ์ฉลากและมีไฟล์พิมพ์
ท่ีสรา้งในแพ็คเกจการออกแบบฉลากของบรษัิทภายนอกอยูแ่ล้ว เครือ่งพิมพ์ 2300 Series ก็
สามารถใชไ้ฟล์ท่ีมีอยูเ่หล่าน้ันผ่านโหมดจ�าลอง Zebra (ZPL) หรอื Sato (SBPL) ได้

เชน่เดียวกัน ซอฟต์แวรก์ารจัดการเทมเพลต Videojet CLARiSUITE® Template Management 
จะชว่ยดูแลเรือ่งความถูกต้องของงานพิมพ์ในระดับสูงสุด ข้อมูลงานพิมพ์สามารถดึงมาจาก
แหล่งท่ีเชื่อถือได้และป้อนลงในเครือ่งพิมพ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนษุย ์ นอกจากน้ี 
อนิเทอรเ์ฟซผู้ใชทั้ว่ทัง้โรงงานยงัแสดงสถานะและประสิทธภิาพของเครือ่งพิมพ์ด้วย และยงั
ชว่ยให้สามารถปรบัใชง้านพิมพ์ในลักษณะรายบุคคลหรอืให้เป็นแบบเดียวกันได้

ลดการพึ่งพาผู้ใชใ้นสายการผลิตของคุณและรบัประโยชน์จากระบบอตัโนมัติใน
กระบวนการพมิพว์นัท่ีของคุณ
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ความสามารถของบรกิารระยะไกลมใีหบ้รกิารในบางภมูภิาคทัว่โลก โปรดติดต่อตัวแทน Videojet ในพื้นท่ีของคณุส�าหรบัขอ้มูลความพรอ้มใช้งานในต�าแหน่งท่ีตัง้ของคณุ

•   การฝกึอบรมระยะไกลตามความต้องการ
เพิม่เติมจากฝา่ยสนับสนนุด้านเทคนิคของ 
Videojet เพียงแค่กดปุ่ม

•   แพ็คเกจบรกิารส�าหรบัการบ�ารุงรกัษาเชงิ
ป้องกันเป็นระยะ เพื่อชว่ยให้เครือ่งพิมพ์ของ
คุณ อยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านสูงสุด

•   การแจ้งเตือนระยะไกลท่ีก�าหนดค่าได้
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความผิดพลาดท่ี
รอด�าเนินการ และมีค�าเตือนก่อนจะเกิด
เหตุการณ์หยุดท�างานเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเชงิรุกระหวา่งกะการผลิตได้

•   ใชป้ระโยชน์จากข้อมูลในกลุ่ม
เครือ่งพิมพ์ท่ีเชื่อมต่อเพื่อปรบั
ประสิทธภิาพเครือ่งพิมพ์ให้เหมาะ
สมกับการใชง้านของคุณอยา่งต่อ
เน่ือง

•   บรกิารให้ค�าปรกึษาโดยใชข้้อมูล
บรกิารระยะไกลเพื่อระบุการ
ปรบัปรุงการใชง้านและชว่ยให้คุณ
ด�าเนินการโรงงานได้ดีขึ้น

•   แก้ไขความต้องการในการซอ่มแซมจ�านวนมากได้ด้วยความ
ชว่ยเหลือของทีมผู้เชีย่วชาญของ Videojet ในเวลาไม่ก่ีนาที
โดยไม่ต้องรอบรกิารหน้างาน

•   มีองค์กรบรกิารระดับโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรบัความต้องการนอกสถานท่ีเม่ือมีความต้องการการ
สนับสนนุท่ีซบัซอ้น

รกัษาปรบัปรุง

กู้คืน

Videojet 2300 Series ใชป้ระโยชน์จากการวเิคราะห์ขัน้สูง การเชื่อมต่อระยะไกล และ
ขนาดบรกิารท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสาหกรรม เพื่อรกัษาพันธกิจในการใชง้านได้ ปรบัปรุงการ
ท�างานตลอดเวลา และชว่ยคุณกู้คืนการหยุดชะงกัท่ีไม่ได้วางแผนไวใ้นไม่ก่ีนาที

เพิม่ประสิทธภิาพการลงทุนด้านการ
พมิพว์นัท่ีและการพมิพเ์ครือ่งหมาย

www.videojet.co.th/LCA

Videojet 2300 Series… รกัษา
คุณภาพการพิมพ์ท่ีสูงเป็นระยะ
เวลานานโดยมีการด�าเนินการ
เองน้อยท่ีสุด



โทร (+66) 92 272 0132
อเีมล ekkarath.vittayakom@videojet.com 
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ส�านักงานใหญ่ระดับโลก

ส�านักงานขายและให้บรกิารของ Videojet

ฝา่ยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส�านักงานขายและให้บรกิาร
ของ Videojet

ประเทศท่ีมีฝา่ยการขายและฝา่ยบรกิาร
พันธมิตรของ Videojet

มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผู้น�าระดับโลกในตลาดขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ให้บรกิารการ
พมิพใ์นสายการผลิต การพมิพว์นัท่ี และการพมิพเ์ครือ่งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกเพือ่การ
ใชง้านเฉพาะทาง และบรกิารเก่ียวกับวงจรชวีติของผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของเราคือการรว่มมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรมสินค้าท่ี
พรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที เภสัชอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
สินค้าทางอุตสาหกรรม เพื่อปรบัปรุงประสิทธภิาพ ปกป้อง 
และท�าให้แบรนด์เหล่าน้ีเติบโต และก้าวล�้าเทรนด์และข้อ
ก�าหนดต่างๆ ทางอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ่งพิมพ์มากกวา่ 
400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้เชีย่วชาญด้านการ
พิมพ์ของลูกค้า และความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยใีนเครือ่งพิมพ์
วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) เครือ่งพิมพ์องิค์เจ็
ทด้วยความรอ้น (TIJ) การพิมพ์ด้วยเลเซอร ์Thermal Transfer 
Overprinting (TTO) การพิมพ์วนัท่ีและการติดฉลากส�าหรบั
กล่องบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ท่ีหลากหลาย 

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet ในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์
กวา่หม่ืนล้านรายการต่อวนั การสนับสนนุด้านการขาย การใช้
งาน บรกิาร และการฝกึอบรมให้ลูกค้ามีการให้บรกิารโดยตรง
จากสมาชกิทีมกวา่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก นอกจาก
น้ี เครอืข่ายการจัดจ�าหน่ายของ Videojet ยงัประกอบด้วยผู้จัด
จ�าหน่ายและ OEM กวา่ 400 ราย ซึ่งให้บรกิารใน 135 ประเทศ

mailto:ekkarath.vittayakom@videojet.com

