
ลดการหยุดการผลิตงานท่ีไม่
ได้คาดหมาย งานท่ีพมิพเ์สีย  
และการน�างานมาแก้ไขซ�้า

ระบบการพมิพล์อกลายด้วยความรอ้น

Videojet DataFlex®  

6530 และ 6330



ในฐานะผู้น�าระดับโลกในอุตสาหกรรมงาน
พมิพ ์Videojet ได้ วจัิย ออกแบบ และพฒันา 
ผลิตภัณฑ์งานพมิพร์ะบบการพมิพล์อกลายด้วย
ความรอ้นท่ีได้รบัการพฒันาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้
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การแนะน�าผลิตภัณฑ์งานพมิพร์ะบบการ
พมิพล์อกลายด้วยความรอ้นของ Videojet 
DataFlex® รุน่ใหม่
6530 และ 6330 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Videojet DataFlex® ของเครือ่งพิมพ์ลอกลายด้วยความรอ้น (TTO) ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อให้การท�างานมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น เครือ่งพิมพ์ Videojet รุน่ใหม่เหล่าน้ีรวบรวมเทคโนโลยล่ีาสุด
เพื่อชว่ยให้การผลิตมีประสิทธมิากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ชว่ยลดเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพ งานท่ีถูกคัดท้ิง 
และการแก้ไขงานเพื่อเพิม่ผลผลิต คุณภาพ และประสิทธภิาพ

ความได้เปรยีบของการท�างานอยา่งมีประ
สิทธภาพ

•  ลดต้นทุนและการหยุดท�างาน ยดือายุการใชง้านหวั
พมิพ์ และรกัษาคุณภาพการพมิพใ์หเ้สมอต้นเสมอ
ปลายด้วยเทคโนโลย ีVideojet Intelligent Motion™ 
แบบสุญญากาศ

•  ความจุผา้หมึกพิมพสู์งถึง 1,200 ม. และโหมดประหยดั
ผา้หมึกพมิพท่ี์หลากหลายชว่ยขยายเวลาเปล่ียนผา้
หมึกพิมพใ์หน้านออกไป

การรบัประกันคุณภาพงานพมิพ์

•  เทคโนโลย ีVideojet iAssure™* ซึง่เป็นตัวตรวจสอบ
คุณภาพงานพมิพ์ในตัวจะชว่ยลดงานท่ีถูกคัดท้ิงและ
การแก้ไขงานโดยไม่ต้องมีฮารด์แวร ์การติดตัง้ หรอื
การฝกึอบรมเพิม่เติม

•  ซอฟต์แวร ์Videojet CLARiTY™ ชว่ยให้มัน่ใจวา่จะมี
การพมิพง์านพมิพท่ี์มีคุณภาพอยา่งสม�า่เสมอบน 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม

ใชง้านงา่ย

•  การสัง่งานผา่นหน้าจอค�าสัง่ท่ีงา่ยส�าหรบัผู้ใชง้าน

•  ออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของโรงานการ
ผลิต

•  ชิน้ส่วนประกอบน้อยสามารถเปล่ียนได้งา่ย ซึง่ชว่ยการ
ท�างานของสายการผลิตใหมี้ประสิทธภิาพมากข้ึน

ประสิทิภาพในการท�างานท่ีมาพรอ้มกับ
เครือ่งพมิพ์

•  คุณสามารถรกัษาคุณภาพการพิมพ์ให้สม�่าเสมอและหลีก
เล่ียงการตัง้ค่าระบบปรบัอากาศและพลังงานสิ้นเปลืองซึ่ง
ผู้ใชง้านอาจปรบัเปล่ียนมากเกินไป

•  ค้นหาปัญหาด้านความคมชดัของงานพิมพ์ท่ีระบุแนวโน้ม
ความจ�าเป็นในการบ�ารุงเครือ่งพิมพ์ได้อยา่งรวดเรว็

•  การเปล่ียนตลับหมึกแบบงา่ยระดับอุตสาหกรรมน้ันได้
รบัการออกแบบมาส�าหรบัการเปล่ียนผ้าหมึกพิมพ์อยา่ง
รวดเรว็เพื่อเพิม่เวลาการใชง้านให้นานท่ีสุด

•  ปรมิาณการผลิตเรว็ขึ้น 25% จากรุน่ Videojet TTO ก่อน
หน้า

* iAssure ไม่สามารถใชไ้ด้กับความกวา้งหัวพิมพ์ขนาด 107 มม. 
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Videojet DataFlex® 
6530 และ 6330 
เครือ่งพมิพร์ะบบการพมิพล์อกลายด้วยความรอ้น Videojet DataFlex® ออกแบบมาเพื่อ
ใหท้นทานต่อสภาพแวดล้อมสายการผลิตท่ีมีข้อจ�ากัดท่ีหลากหลายในการใชง้าน ด้วย
ชิน้ส่วนประกอบน้อย ไม่ต้องใชล้มแรงดันในการใชง้าน การออกแบบทางอเิลก็ทรอนิกส์
ท้ังหมด และตลับผ้าหมึกพมิพท่ี์เปล่ียนได้อยา่งรวดเรว็ TTO Dataflex 6530 และ 6330 
ออกแบบมาเพื่อการใชง้านสูงสุด และความยดืหยุน่ในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

Videojet DataFlex® 6530  
(53 มม.)

DataFlex 6530 ขนาด 53 มม. มีเทคโนโลย ีVideojet 
iAssure™ ซึ่งเป็นตัวตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในตัวท่ีชว่ย
ลดงานท่ีถูกคัดท้ิงและการแก้ไขงานโดยไม่ต้องมีฮารด์แวร ์
การติดตัง้ หรอืการฝกึอบรมเพิม่เติม

The Dataflex 6530 ขนาด 53 มม. คือ TTO ความเรว็สูง  
และให้ความเรว็ในการพิมพ์สูงถึง 1,000 มม./วนิาที และ 
ปรมิาณงานสูงสุดถึง 700 หน้าต่อนาที*

Videojet DataFlex® 6530  
(107 มม.)

The Dataflex 6530 ขนาด 107 มม. เป็นเครือ่งพิมพ์ TTO ขนาด 
107 มม. แบบสุญญากาศรุน่แรกท่ีไม่จ�าเป็นต้องใชร้ะบบอากาศ
อดัราคาแพงและหลีกเล่ียงการตัง้ค่าระบบปรบัอากาศและ
พลังงานส้ินเปลืองซึ่งผู้ใชง้านอาจปรบัเปล่ียนมากเกินไป

Dataflex 6530 ขนาด 107 มม. ได้รบัการออกแบบให้มีขนาด
กะทัดรดัและจ�าเพาะ และเหมาะกับสายการผลิตแทบทุกรูป
แบบ ความจุผ้าหมึกพิมพ์ท่ีสูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยดั
ผ้าหมึกพิมพ์ท่ีหลากหลายชว่ยเพิม่ระยะเวลาระหวา่งการเปล่ียน
ผ้าหมึกพิมพ์ ซึ่งเพิม่ความได้เปรยีบในการใชง้าน

อุตสาหกรรม

1st

DataFlex 6530 ขนาด 107 มม. 
คือหวัพมิพ ์TTO 107 มม. แบบ
สุญญากาศตัวแรกในตลาด

*  ขึ้นอยูกั่บการใชง้านและซบัสเตรต ขณะน้ีเทคโนโลย ีiAssure™  
ไม่รองรบัการใชง้านกับโหมดประหยดัผ้าหมึกพิมพ์ทุกโหมด
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Videojet DataFlex® 6330  
(32 มม. และ 53 มม.) 

DataFlex® 6330 เป็นเครือ่งพิมพ์ TTO ระดับกลางท่ีมี
เทคโนโลยี Videojet iAssure™

นอกจากน้ีเทคโนโลยี Videojet Intelligent Motion™ แบบ
สุญญากาศจะช่วยลดต้นทุนและการหยุดท�างาน ยืดอายุหัว
พิมพ์และรกัษาคุณภาพการพิมพ์ให้เสมอต้นเสมอปลาย

รุน่ 6330 ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ปรบัปรุง
ประสิทธภิาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) และลดงานท่ีถูกคัด
ท้ิงท่ีไม่พึงประสงค์หรอืผลิตภัณฑ์ท่ีน�ากลับมาแก้ไข และให้
ความเรว็ในการพิมพ์สูงถึง 750 มม./วนิาที และปรมิาณการ
พิมพ์สูงถึง 250 หน้าต่อนาทีี*

ลดต้นทุนและการหยุดท�างาน ยดื
อายุหวัพมิพแ์ละรกัษาคุณภาพการ
พมิพใ์หเ้สมอต้นเสมอปลายด้วย
เทคโนโลย ีVideojet Intelligent 
Motion™ แบบสุญญากาศ

ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใชง้านกันอยา่งแพรห่ลาย
ในตลาดขนมขบเค้ียว เบเกอรี ่และขนมหวาน 
และแสดงใหเ้หน็ถึงประสิทธภิาพท่ียอดเยีย่มใน
อุตสาหกรรมอาหารแชแ่ขง็และแชเ่ยน็ เน้ือสัตวแ์ละ
สัตวปี์ก เครือ่งส�าอาง เภสัชกรรมและเภสัชโภชน
ศาสตร์

จากการเข้าใจในงานของคุณ เราสามารถออกแบบ
เครือ่งพมิพทั์บลอกลายความรอ้นท่ีรวมเข้ากับ
เครือ่งจักรบรรจุภัณฑ์ของคุณได้อยา่งลงตัว
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iAssure™ ท�างานอยา่งไร

ลดงานท่ีถูกคัดท้ิงและการแก้ไข
งานด้วยตัวตรวจสอบคุณภาพ
งานพมิพใ์นตัว iAssure™
เทคโนโลย ีiAssure™ จะยงัตรวจสอบหาข้อบกพรอ่งการพมิพ์
โดยถ่ายรูปงานพมิพทุ์กชิน้ ประเมินคุณภาพ และถ้ามีการเกิน
ขดีจ�ากัดท่ีก�าหนดไว ้กจ็ะปฏิเสธงานพมิพห์รอืหยุดสายการผลิต 
เทคโนโลย ีiAssure™ น้ันถูกสรา้งมาเปน็พเิศษใน Dataflex 6530 
ขนาด 53 มม. และรุน่ 6330

ไม่ใชง่านพิมพ์จรงิๆ ใชเ้ป็นภาพประกอบเท่าน้ัน

การจับภาพ
เซนเซอรใ์นตัวจะสรา้งรูปภาพ
ท่ีสมบูรณ์แบบของผ้าหมึก
พมิพข์องเครือ่งพมิพ ์TTO  
ท่ีถูกพมิพ ์ในขณะท่ีจัดดัชนี
ส�าหรบัการพมิพถั์ดไป

จังหวะการพมิพท่ี์ผดิ
จังหวะ
ถ้าจ�านวนงานพมิพท่ี์ก�าหนด
ไวล่้วงหน้าเกิดผดิพลาด 
เครือ่งพมิพจ์ะทรกิเกอรใ์หห้ยุด
สายการผลิตหรอืส่งผลิตภัณฑ์
ไปยงัพื้นท่ีปฏิเสธหรอืตรวจสอบ

การวเิคราะหภ์าพ
รูปแต่ละรูปจะถูกประมวล
ผลในเวลาจรงิและประเมิน
คุณภาพและภาพท่ีปรากฏ

การเปรยีบเทียบภาพ
คุณภาพของงานพิมพ์และภาพ
ท่ีปรากฏจะได้รบัการประเมินวา่
ผา่น/ไม่ผา่น

1

2

3

4



 

เทคโนโลย ีiAssure™ จะน�าความม่ันใจกลับมาสู่สายการผลิต
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การรบัประกัน
คุณภาพงานพมิพ์
ด้วยเทคโนโลย ีVideojet iAssure™ ขอ้
บกพรอ่งการพมิพ์ตัวอกัษรและตัวเลขเชน่น้ี
จะถูกระบุโดยอตัโนมัติเม่ือมีการตรวจสอบ
ความคมชดัของงานพมิพ์ การพิมพ์ทับจากผ้า

หมึกก่อนพิมพ์จรงิ
รอยพับบนผ้าหมึก
พิมพ์ท่ีเกิดจากตลับ
หมึกท่ีเสียหาย

พื้นผิวการพิมพ์
ท่ีสึกหรอจะท�าให้
คุณภาพตกลง

เทคโนโลยอีจัฉรยิะ iAssure™ จะตรวจ
สอบคุณภาพและภาพท่ีปรากฏของงาน
พมิพโ์ดยไม่ต้องมีฮารด์แวร ์การติดต้ัง 
หรอืการฝึกอบรมเพิ่มเติม

 ระบบสรา้งรูปภาพ 
iAssure™

การตัดหน่วยเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การแสดงผลเท่าน้ัน



การออกแบบแยกชิ้นส่วน

งานต่อการเชื่อมต่อ หรอืติดต้ัง ควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ท้ังหมด
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การด�าเนินงานด้วยอเิล็กทรอนิกส์ทัง้หมด
แบบสุญญากาศชว่ยลดความต้องการ
ระบบอากาศอดัท่ีมีราคาแพง และชว่ยให้
เครือ่งพิมพ์ท�างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น

ลดอุปกรณ์ในการดิตัง้ท่ออากาศและชิน้ส่วน
ประกอบท่ีเก่ียวข้องลดความจ�าเป็นในการ
โต้ตอบของผู้ใชง้าน

Dataflex 6530 และ 6330 งา่ยต่อการติด
ตัง้รวมเข้ากับสายการผลิตส่วนใหญ่ และมี
คุณสมบัติการติดตัง้มาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อชว่ยลดความซบัซอ้นในการการติดตัง้ 
และปรบัปรุงการเข้าถึงและการโต้ตอบของ
ผู้ใชง้าน 

การออกแบบอจัฉรยิะ
การออกแบบจ�าเพาะของ Dataflex 6530  
และ 6330 ชว่ยลูกค้าได้หลายวธิ:ี

Dataflex 6530 และ 6330 ได้รบัการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรดัและจ�าเพาะ ชว่ยให้ผู้ผลิต
และ OEM มีความยดืหยุน่ในการเลือกวธิติีดตัง้เครือ่งพิมพ์เข้าด้วยกัน 



การแจ้งเตือนระยะไกล:  
เป็นคนแรกท่ี 
รู ้
การแจ้งเตือนในเวลาจรงิ
ส�าหรบัความต้องการ ค�าเตือน 
หรอืเงือ่นไขข้อผดิพลาดของ
เครือ่งพมิพ์

แดชบอรด์:  
เป็นคนแรกท่ี  
ตอบสนอง
แสดงผลของเครือ่งพมิพ์
ขณะท่ีใชง้านเพ่ือบอกผล
การท�างาน

การเขา้ตรวจสอบ
เครือ่งพมิพผ่์านระบบ
อนิเตอรเ์น็ต  
เป็นคนแรกท่ี  
กู้คืน
การเข้าตรวจสอบเครือ่งพมิพ์
ผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยผู้
เชีย่วชาญจาก Videojet ได้โดย
การคลิกเพยีงครัง้เดียว
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VideojetConnect™ เป็นส่วนหน่ึงของขอ้เสนอ
ซอฟต์แวรร์ะบบ Cloud ของเรา และเป็นโซลูชนั
ท่ีปรบัขนาดได้ซึ่งสามารถให้ความโปรง่ใสในการ
ด�าเนินงานสายการบรรจุภัณฑ์ของคุณ เพิม่ขดี
ความสามารถของคุณในการเพิม่ปรมิาณการ
ผลิต และลดต้นทุนการด�าเนินงาน

การส่ังงานผา่นหน้าจอค�าส่ังท่ีงา่ยส�าหรบัผู้ใชง้าน

VideojetConnect™

ตลับหมึกแบบธรรมดา

ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบแท็บเล็ตขนาด 
5 น้ิวน้ันงา่ยต่อการใชง้าน และลดจ�านวนการ
สัมผัสของผู้ใชง้านซึ่งชว่ยลดข้อผิดพลาดของผู้
ด�าเนินงาน 

Intelligent Motion™

เทคโนโลย ีVideojet Intelligent Motion™ ไม่
ต้องใชล้มแรงดันในการพิมพ์งาน รวมถึงค่าใช้
จ่ายและการหยุดท�างานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะชว่ย
ยดือายุการใชง้านของหัวพิมพ์ให้สูงสุดเพื่อ
คุณภาพงานพิมพ์ท่ีสม�่าเสมอ

ความท้าทายของงานพมิพท่ี์แตกต่างกันออกไป

อุปกรณ์เพิม่เติมส�าหรบัการพมิพ์ท่ีท้าทาย และพื้น
ผวิฟิล์มแบบไม่เรยีบชว่ยให้ผูผ้ลิตมีทางเลือกและ
ความยดืหยุน่ในการใชเ้ครือ่งพมิพม์ากขึ้นด้วยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีซบัซอ้นยิง่ขึ้น

ผูน้�าในอุตสาหกรรมในการเปล่ียนตลับหมึกได้
อยา่งรวดเรว็ได้รบัการออกแบบมาเพื่อมอบ
ประสิทธภิาพผ้าหมึกพมิพท่ี์ยอดเยีย่มและ
การเปล่ียนผา้หมึกพมิพท่ี์รวดเรว็ ซึ่งชว่ยเพิม่
เวลาในการผลิตสูงสุด ความจุผา้หมึกพมิพ์
ท่ีสูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยดัผา้หมึก
พมิพท่ี์หลากหลายชว่ยเพิม่ระยะเวลาระหวา่ง
การเปล่ียนผา้หมึกพมิพ์

ด้วยการบรกิารผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต* เป็น
บรกิารเสรมิของระบบ VideojetConnect™ 
ทีมของคุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ 
Videojet เพื่อช่วยปรบัปรุงประสิทธภิาพการ
ท�างาน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจเปิดข้ึนในรูป
แบบท่ีเครือ่งพิมพ์อื่นไม่สามารถท�าได้

* ขึ้นอยูกั่บความพรอ้มให้บรกิารในประเทศของคุณ

CLARiTY™ 

ซอฟต์แวร ์CLARiTY™ ชว่ยให้มัน่ใจวา่จะมีการ
พิมพ์งานพิมพ์ท่ีมีคุณภาพอยา่งสม�่าเสมอบน
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ชว่ยลดโอกาสเกิดข้อผิด
พลาดในการพิมพ์และการพิมพ์รหัส ลดงานท่ี
ถูกคัดท้ิงและการแก้ไขงานโดยท่ีไม่ต้องใชก้�าลัง
คนหรอือุปกรณ์พิเศษ 

บรกิารระยะไกล VideojetConnect™
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เครือ่งพิมพ์ระบบการพิมพ์ลอกลายด้วยความรอ้น Dataflex 
6530 และ 6330 เหมาะอย่างยิ่งส�าหรบัการใช้งานบรรจุภัณฑ์
ท่ียืดหยุ่น เม่ือแอปพลิเคชันการพิมพ์ต้องมีเน้ือหาท่ีจะพิมพ์
บนผลิตภัณฑ์เพื่อท�าตามความต้องการด้านกฎระเบียบ เช่น 
รายการส่วนผสม รายงานโภชนาการ ข้อมูลการตรวจสอบ
ย้อนกลับ หรอืวนัหมดอายุ ซอฟต์แวร ์CLARiTYTM ช่วยให้มัน่ใจ
วา่ข้อมูลท่ีถูกต้องจะพิมพ์บนแพ็คเกจท่ีถูกต้อง 
อยู่เสมอ

ตามหลักแล้ว เครือ่งพิมพ์ TTO น้ันสามารถพิมพ์ฉลากแบบ
เคลือบเงา และบรรจุภัณฑ์แบบฟิล์มท่ีมีความยืดหยุ่น ขณะน้ี
เครือ่งพิมพ์ Dataflex 6530 และ 6330 สามารถพิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์ฟิล์มชนิดใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่น เช่น ซองท่ีปิดผนึกได้หลัง
จากเปิดใช้แล้ว แพ็ค และซอง เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมาก
ขึ้นเก่ียวกับวธิท่ีีพวกเขาต้องการท�าแพ็คเกจ และพิมพ์รหัส
ผลิตภัณฑ์ของตน

แอปพลิเคชนั 
อจัฉรยิะ

Dataflex 6530 และ 6330 มีการออกแบบตลับหมึกท่ีใชง้านงา่ย
ซึ่งเหมาะกับความยาวของผ้าหมึกพิมพ์ท่ียาวถึง 1200 ม. ชอ่ง
ใส่ผ้าหมึกพิมพ์ท่ีเรยีบงา่ยชว่ยให้มัน่ใจวา่เปล่ียนได้อยา่งรวดเรว็ 
และท�างานได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้น ซึ่งจะชว่ยลดการหยุด
ท�างาน 

ส่วนประกอบของชิน้ส่วนท่ีจ�ากัดสามารถเปล่ียนได้งา่ยและ
รวดเรว็เพื่อชว่ยให้มัน่ใจวา่ผู้ผลิตสามารถท�างานได้เรว็ท่ีสุด การ
ออกแบบหัวพิมพ์ใหม่น้ันงา่ยต่อการเปล่ียน และไม่ต้องด�าเนิน
การใดๆ เพิม่เติมเพื่อกลับไปท่ีการพิมพ์

วดีิโอเตรยีมความพรอ้มจะแนะน�าผู้ใชง้านผ่านการบ�ารุงรกัษา
ตามปกติ และงานของผู้ด�าเนินงาน รวมถึงการท�าความสะอาด
และการเปล่ียนหัวพิมพ์ 

การบ�ารุงรกัษา 
อจัฉรยิะ



11

ภาพรวม

Windows® เป็นเครือ่งหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอื่นๆ 

6530 6330

 ขอ้มูลจ�าเพาะ 53 มม. 107 มม. 53 มม. 32 มม.

โหมดเครือ่งพมิพ์ พิมพ์ไม่ต่อเน่ืองและพิมพ์ต่อเน่ือง

ชอ่งวา่งของการพมิพ์ ความสม่�าเสมอ 0.020 น้ิว (0.5 มม.)

ความกวา้งของผา้หมึกพมิพ์ สูงสุด 0.8 น้ิว (20 มม.), 2.2 น้ิว (55 มม.) สูงสุด 2.2 น้ิว (55 มม.), 4.33 น้ิว (110 มม.) สูงสุด 0.8 น้ิว (20 มม.), 2.2 น้ิว (55 มม.) สูงสุด 0.8 น้ิว (20 มม.), 1.3 น้ิว (33 มม.)

เปิดใชง้าน iAssure แล้ว ใช่ ไม่ ใช่ ใช่

การพมิพบ์ารโ์ค้ด
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39,  

EAN 128, Code 128, ITF, RSS (รวมถึงรหัส 2 มิติ); อาจมีการพิมพ์แบบอื่นเม่ือมีการรอ้งขอ

อนิเทอรเ์ฟซผู้ใชง้าน หน้าจอ LCD แบบ 4 สีและระบบสัมผัสของ TFT SGVA 800x480 แสดงตัวอยา่งการพิมพ์แบบ WYSIWYG ระบบวนิิจฉัยข้อบกพรอ่งเต็มรูปแบบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน 3 ชัน้ รองรบัหลายภาษา

ตัวน�า/ตัวสนับสนนุ  
(ควบคุมเครือ่งพมิพไ์ด้สูงสุด 
4 เครือ่งโดยอนิเทอรเ์ฟซผู้
ใชเ้ดียว)

ควบคุมเครือ่งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530  
ได้สูงสุดส่ีเครือ่ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™ 

เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530  
ได้สูงสุดส่ีเครือ่ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™ 

เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530  
ได้สูงสุดส่ีเครือ่ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™ 

เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530  
ได้สูงสุดส่ีเครือ่ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™ 

เพียงหน่วยเดียว

การส่ือสารพื้นฐาน RS232, Ethernet แบบคู่, เมมโมรีส่ต๊ิก USB พรอ้มรองรบัเครือ่งสแกน โปรโตคอล Binary และ ASCII ไดรเ์วอรจ์าก Windows® และการจ�าลอง ZPL และ SATO

ความสามารถของเวบ็
เบราวเ์ซอร์

ใช่

โหมดต่อเน่ือง:

พื้นท่ีการพมิพสู์งสุด  
(กวา้ง x ยาว)

กวา้ง 2.1 น้ิว (53 มม.) x  
ยาว 11.8 น้ิว (300 มม.)

 กวา้ง 4.3 น้ิว (107 มม.) x  
ยาว 11.8 น้ิว (300 มม.)

กวา้ง 2.1 น้ิว (53 มม.) x  
ยาว 7.9 น้ิว (200 มม.)

กวา้ง 1.3 น้ิว (32 มม.) x  
ยาว 7.9 น้ิว (200 มม.)

ความเรว็การพมิพสู์งสุด
39.4 น้ิว/วนิาที  

(1,000 มม./วนิาที)
39.4 น้ิว/วนิาที  

(1,000 มม./วนิาที)
29.5 น้ิว/วนิาที  

(750 มม./วนิาที)
29.5 น้ิว/วนิาที  

(750 มม./วนิาที)

ความเรว็การพมิพต์�่าสุด  0.04 น้ิว/วนิาที (1 มม./วนิาที)   0.04 น้ิว/วนิาที (1 มม./วนิาที)  
คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 น้ิว/วนิาที 

(40 มม./วนิาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบรา่ง 
0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที) 

คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 น้ิว/วนิาที 
(40 มม./วนิาที); คุณภาพการพิมพโ์หมดแบบรา่ง 

0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที) 

ปรมิาณงานสุงสุดโดยประมาณ  
(งานพมิพแ์บบบรรทัดเดียว)

มากถึง 700 งานพิมพ์ต่อนาที มากถึง 450 งานพมิพต่์อนาที มากถึง 250 งานพิมพ์ต่อนาที มากถึง 250 งานพิมพ์ต่อนาที

โหมดไม่ต่อเน่ือง:

พื้นท่ีการพมิพสู์งสุด  
(กวา้ง x ยาว)

กวา้ง 2.1 น้ิว (53 มม.) x  
ยาว 2.95 น้ิว (75 มม.) 

กวา้ง 4.3 น้ิว (107 มม.) x  
ยาว 2.95 น้ิว (75 มม.) 

กวา้ง 2.1 น้ิว (53 มม.) x  
ยาว 2.95 น้ิว (75 มม.) 

กวา้ง 1.3 น้ิว (32 มม.) x  
ยาว 2.95 น้ิว (75 มม.) 

ความเรว็การพมิพสู์งสุด 31.5 น้ิว/วนิาที (800 มม./วนิาที) 23.6 น้ิว/วนิาที (600 มม./วนิาที) 29.5 น้ิว/วนิาที (750 มม./วนิาที) 29.5 น้ิว/วนิาที (750 มม./วนิาที)

ความเรว็การพมิพต์�่าสุด 0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที) 0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที) 
คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 น้ิว/วนิาที 

(40 มม./วนิาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบรา่ง 
0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที)

คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 น้ิว/วนิาที 
(40 มม./วนิาที); คุณภาพการพิมพโ์หมดแบบรา่ง 

0.4 น้ิว/วนิาที (10 มม./วนิาที)



มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกในตลาดการสรา้งเอกลักษณ์ใหผ้ลิตภัณฑ์ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์การพมิพแ์บบอนิไลน์ การพมิพร์หสั และการท�าเครือ่งหมาย สารเหลว
เพือ่การใชง้านเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ LifeCycle AdvantageTM

เป้าหมายของเราคือการรว่มมือกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
สินค้าบรรจุภัณฑ์ส�าหรบัผู้บรโิภค สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อปรบัปรุงผลผลิต เพื่อปกป้องและขยาย
แบรนด์ของพวกเขา และน�าหน้าแนวโน้มและกฎระเบียบของ
อุตสาหกรรม ด้วยผู้เชีย่วชาญด้านแอปพลิเคชนัของลูกค้าและ
ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยใีนระบบองิค์เจ็ตต่อเน่ือง (CIJ), 
องิค์เจ็ตแบบใชค้วามรอ้น (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร,์ งานพิมพ์
ทับลอกลายความรอ้น (TTO), การติดรหัสและการติดฉลาก
ตามกรณี และการพิมพ์ท่ีหลากหลาย Videojet มีเครือ่งพิมพ์
มากกวา่ 400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์มากกวา่หม่ืนล้านครัง้ต่อวนั การสนับสนนุการขาย 
แอปพลิเคชนั บรกิาร และการฝกึอบรมส�าหรบัลูกค้าจัดหา
โดยการด�าเนินการโดยตรงกับสมาชกิทีมกวา่ 4,000 คนใน 
26 ประเทศทัว่โลก นอกจากน้ี เครอืข่ายการจัดจ�าหน่ายของ 
Videojet ยงัมีผู้จัดจ�าหน่ายและ OEM มากกวา่ 400 รายให้
บรกิารใน 135 ประเทศ

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

Videojet Technologies (S) Pte Ltd 
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579 

© 2022 Videojet Technologies Inc. สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc คือหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง  
เราขอสงวนลิขสิทธิส์�าหรบัการเปล่ียนแปลงแบบและ/หรอืข้อมูลจ�าเพาะโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบ
 
หมายเลขชิน้ส่วน SL000650
br-6530-6330-th-0522

ส�านักงานใหญ่ส่วนกลาง

ส�านักงานขายและให้บรกิารของ 
Videojet

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส่วนให้บรกิารด้านการขาย
และใหบ้รกิารของ Videojet

ประเทศท่ีมีพนัธมิตรส่วนให้บรกิารด้าน
การขายและใหบ้รกิารของ Videojet

mailto:ekkarath.vittayakom@videojet.com

