
เลเซอรใ์นราคาเอือ้มถึงได้

ระบบพมิพเ์ลเซอร์

เลเซอรแ์บบ CO2 ของ Videojet® 3210



บรรลุระดับใหม่ของประสิทธภิาพ
และคุณภาพการพมิพด้์วยเลเซอร์
แบบ CO2 ระดับโลกท่ีออกแบบ
มาเพือ่ใหทุ้กคนเขา้ถึงได้
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เลเซอรแ์บบ CO2 ของ Videojet 3210 ท�าให้
ไม่ต้องยอมลดทอนคุณภาพเพือ่รกัษาต้นทุน
อกีต่อไป วศิวกรรมขัน้สูงและความเชีย่วชาญ
ในงานพมิพเ์ลเซอรแ์บบต่างๆ รวมกันเป็นการ
ออกแบบอยา่งประณีตซึง่ท�าใหทุ้กคนสามารถ
พมิพด้์วยเลเซอรไ์ด้

ไม่วา่จะไม่เคยพมิพด้์วยเลเซอรม์าก่อนหรอือปั
เกรดจากระบบรุน่เก่า รุน่ 3210 ก็ออกแบบ
มาเพือ่ใหก้ารเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งราบรืน่
ด้วยโซลูชนักล่องเดียวขนาดกะทัดรดัท่ีติดตัง้
งา่ยและแทบไม่ต้องฝกึอบรมผู้ใชเ้ลย

ปรบัปรุงการผลิตของคุณใหทั้นสมัย
ด้วยเลเซอรแ์บบ CO2 ของ Videojet 
3210 ซ่ึงออกแบบมาเพือ่ใหเ้ลเซอรอ์ยู่
ในราคาท่ีเอือ้มถึงได้

ระบบเลเซอรใ์หป้ระโยชน์ท่ีไม่เหมือนใครเม่ือ
เทียบกับโซลูชนัการพมิพแ์บบเดิม ด้วยแหล่ง
ก�าเนิดเลเซอรท่ี์มีอายุการใชง้านยาวนาน งาน
พมิพคุ์ณภาพสูง และไม่มีวสัดุสิน้เปลือง ท�าให้
เลเซอรแ์บบ CO2 ของรุน่ 3210 เป็นตัวเลือกท่ี
มีประสิทธภิาพส�าหรบัการผลิตของคุณ
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ผลิตภัณฑ์พรเีมียม ในราคาสุดคุ้ม
รุน่ 3210 น�าเสนอคุณภาพมาตรฐาน Videojet ของเรา
ในราคายอ่มเยาเพื่อท�าให้เทคโนโลยเีลเซอรเ์ป็นไปได้
ส�าหรบัทุกคน

ออกแบบอยา่งแม่นย�า ใชง้านได้
ยดืหยุน่
วศิวกรรมจากเยอรมันท่ียอดเยีย่มพรอ้มการออกแบบชิน้
ส่วนท่ีเยีย่มยอด ท�าให้มัน่ใจได้วา่มีระบบคุณภาพสูง เชื่อ
ถือได้ รองรบัการใชง้านได้หลากหลายแบบ

สากลยอมรบั ท้องถ่ินรูจั้ก

ลูกค้าใน 135 ประเทศไวว้างใจ Videojet ในฐานะของผูน้�าในอุตสาหกรรมในการจัดหาระบบ
เลเซอรคุ์ณภาพสูงท่ีน่าเชื่อถือ พึง่พาได้

เลเซอรใ์นราคาเอื้อมถึงได้
เลเซอรแ์บบ CO2 ของรุน่ 3210 สรา้งขึ้นจากการออกแบบเลเซอรร์ะดับโลก ความ
เชีย่วชาญในงานพมิพแ์บบต่างๆ และการสนับสนนุทางเทคนิคของเราท่ีไม่มีใคร
เทียบได้มาตลอด 30 ปี เพื่อใหทุ้กคนเข้าถึงเทคโนโลยเีลเซอรข์อง Videojet ได้

ศูนย ์R&D เลเซอร ์
เยอรมนีส�านักงานใหญร่ะดับโลก

สหรฐัอเมรกิา



พมิพง์านยากได้ ใชง้านงา่ยด้วย
ด้วยเลเซอรก์วา่ 30,000 เครือ่งท่ีติดตัง้ทัว่โลก Videojet จึง
เป็นผู้เชีย่วชาญท่ีได้รบัการพิสูจน์แล้ววา่ท�าให้เลเซอรใ์ชง้าน
งา่ย ไม่วา่สภาพแวดล้อมจะหนักแค่ไหน การใชง้านจะยาก
เพียงใด หรอืผู้ใชจ้ะเป็นมือใหม่ก็ไม่หวัน่
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ออกแบบมาเพื่อ 
ประสิทธภิาพ
งานออกแบบกล่องเดียวท่ีเรยีบงา่ยชว่ยให้สามารถเชื่อมต่อกับสายการผลิตของ
คุณได้อยา่งราบรืน่ ประกอบกับอนิเทอรเ์ฟซผู้ใชท่ี้ใชง้านงา่ยพรอ้มค�าแนะน�าใน
ตัวชว่ยให้คุณเริม่ใชง้านได้อยา่งรวดเรว็โดยแทบไม่ต้องฝกึอบรมผู้ใชเ้ลย

การท�างานท่ีเรยีบงา่ย
อนิเทอรเ์ฟซหน้าจอสัมผัสท่ีใชง้าน
งา่ยและตัวชว่ยสรา้งการตัง้ค่าท�าให้
การสรา้งงานไม่ซบัซอ้น

การปรบัต้ังเครือ่งเพื่อเปล่ียน
งานท่ีรวดเรว็
พื้นท่ีฐานเครือ่งขนาดเล็กและการก�าหนดค่า
การติดตัง้แบบอเนกประสงค์ชว่ยให้ปรบัตัง้
เครือ่งเพื่อเปล่ียนงานสายการผลิตได้งา่ย

การติดต้ังพรอ้มการสนับสนนุ
ชา่งเทคนิคของ Videojet พรอ้มใหบ้รกิารเพื่อ
ใหเ้ลเซอรข์องคุณได้รบัการติดตัง้อยา่งรวดเรว็
และถูกต้อง

การเชื่อมต่อกับระบบอื่นท่ี
งา่ยดาย
งานออกแบบกะทัดรดั น�้าหนักเบา ท�าให้
เชื่อมต่อกับสายการผลิตได้อยา่งราบรืน่

3/5/23

3/5/23

3/5/23

3/5/23

648.3 มม. / 25.5 น้ิว
ความยาว



แหล่งก�าเนิดเลเซอรท่ี์มีอายุการใช้
งานยาวนาน
แหล่งก�าเนิดแสงเลเซอรท่ี์ระบายความรอ้นด้วยอากาศ
ท่ีมีอายุการใชง้านท่ีคาดหมายถึง 50,000 ชัว่โมง ชว่ย
เพิม่ความพรอ้มใชง้านของเครือ่งพิมพโ์ดยมีการซอ่ม
บ�ารุงท่ีจ�าเป็นเพียงเล็กน้อย

งานพมิพไ์ม่หลุดลอก
งานพิมพ์ถาวรชว่ยป้องกันการปลอมแปลง
ผลิตภัณฑ์ของคุณไปในตัว

ไม่มีวสัดุส้ินเปลือง
ระบบเลเซอรไ์ม่จ�าเป็นต้องใชว้สัดุสิ้นเปลือง ดังน้ัน
คุณจึงไม่ต้องตุนหมึกและตัวท�าละลายอกีต่อไป

งานพมิพค์มชดั สะอาดตา 
งานพิมพ์เลเซอรท่ี์แม่นย�าสามารถอา่นได้งา่ย
และชว่ยส่ือถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ
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โซลูชนัท่ีดีกวา่ส�าหรบั 
สายการผลิตของคุณ
ระบบเลเซอรเ์หมาะส�าหรบัลูกค้าท่ีต้องการได้คุณภาพงาน
พิมพ์ท่ีเหนือกวา่โดยแทบไม่ต้องออกแรง

160.0 มม. / 6.3 น้ิว

191.5 มม. /  
7.5 น้ิว

ความสูง

ความกวา้ง

3/5/23

3/5/23

3/5/23

3/5/23



เป้าหมายของเราคือการรว่มมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรม
สินค้าท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที เภสัชอุตสาหกรรม และ
อุตสาหกรรมสินค้าทางอุตสาหกรรม เพื่อปรบัปรุงประสิทธภิาพ 
ปกป้อง และท�าให้แบรนด์เหล่าน้ีเติบโต และก้าวล�้าเทรนด์
และข้อก�าหนดต่างๆ ทางอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ่งพิมพ์
มากกวา่ 400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้
เชีย่วชาญด้านการพิมพ์ของลูกค้า และความเป็นผู้น�าด้าน
เทคโนโลยใีนเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ), 
เครือ่งพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยความรอ้น (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร,์ 
Thermal Transfer Overprinting (TTO), การพิมพ์วนัท่ีและการ
ติดฉลากส�าหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ 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
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อยูร่ะหวา่งการจดสิทธบัิตร

Videojet Technologies เป็นผู้น�าระดับโลกในตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ใหบ้รกิารการพมิพใ์น
สายการผลิต การพิมพ์วนัท่ี และการพมิพเ์ครือ่งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกท่ีเหมาะส�าหรบัการ
พมิพใ์นแบบต่างๆ  และบรกิาร LifeCycle AdvantageTM ของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ

ส�านักงานใหญ่ระดับโลก

ส�านักงานขายและให้บรกิารของ Videojet

ฝา่ยการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส�านักงานขายและให้บรกิาร
ของ Videojet

ประเทศท่ีมีฝา่ยการขายและฝา่ยบรกิาร
พันธมิตรของ Videojet

การแผร่งัสีเลเซอรท่ี์มองไม่เหน็
หลีกเล่ียงการสัมผสัทางตาหรอืผวิหนัง
เม่ือมีการแผร่งัสีโดยตรงหรอืกระจาย

ก�าลังไฟสูงสุด: 100 วตัต์
ความยาวคล่ืน: λ = 9 - 11 μm

คลาสเลเซอร ์4
(IEC 60825-1: 2014)
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