คุณภาพของงานพิมพ์ทเี่ ชื่อถือได้
และสม�ำ
่ เสมอตลอดห่วงโซ่การจัด
จ�ำหน่ายของคุณ

เครือ
่ งพิมพ์อก
ั ษรขนาดใหญ่ระบบอิงค์เจ็ท

เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทความละเอียดสูง
Videojet 2351 and 2361

เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ท Videojet 2351
และ 2361: ออกแบบมาเพื่อให้ทำ
�
งานหนั กแทนคุณ

ประสิทธิภาพการพิมพ์ที่เชื่อถือได้และการบ�ำรุงรักษาที่ลดลง ใน
โซลูชน
ั การพิมพ์ตามความต้องการที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่ งเดียว
ระบบการพิมพ์อก
ั ษรขนาดใหญ่ที่ใช้หมึกมีการเปิดเครือ
่ งที่รวดเร็วและงาน
พิมพ์ที่ทนทานซึ่งออกแบบมาให้ทนต่อห่วงโซ่การจัดจ�ำหน่ายได้
การพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงตามความต้องการ มีคุณภาพข้อความ โลโก้ และบาร์
โค้ดที่สม�่ำเสมอ แม้จะใช้งานเพื่อการพิมพ์ยาวนาน
มีการเข้าไปด�ำเนิ นการและการบ�ำรุ งรักษาน้ อย เนื่ องจากมีขน
ั ้ ตอนการท�ำความสะอาด
แบบ Micro-purge ที่ได้รบ
ั การจดสิทธิบัตรและตัวกรองท่อคืนหมึกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนได้ในไม่กี่วน
ิ าที
อินเทอร์เฟซ Videojet CLARiTYTM ช่วยให้การท�ำงานง่ายขึ้นผ่านการก�ำหนด
มาตรฐานข้อมูลอินพุตและช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์วน
ั ที่
ั ประสิทธิภาพ
ข้อเสนอบริการ Videojet LifeCycle AdvantageTM ช่วยให้คุณได้รบ
สูงสุดของเครือ
่ งพิมพ์ในเชิงรุ กเพื่อช่วยให้สายการผลิตของคุณท�ำงานได้อย่างต่อเนื่ อง

ฟีเจอร์ที่ได้รบ
ั แรงบันดาลใจจากลูกค้า
• เครือ
่ งขนาดกะทัดรัดที่พร้อมใช้ในตัวช่วยประหยัดพื้นที่และผสานรวมได้อย่างง่ายดาย
• จอแสดงผลด้านบนให้มุมมองที่ต้องการเมื่อติดตัง้ บนสายพาน

•ก
 ล่องหมึกไม่มีแรงดันและหมึกไม่หยดท�ำให้สามารถเปลี่ยนหมึกได้โดยไม่ต้องหยุดการผลิต และการใช้
หมายเลข ID ของเหลว (FIN) ช่วยป้องกันไม่ให้เติมหมึกผิดได้

• ระบบหมึกแบบขับด้วยอากาศช่วยขจัดเวลาหยุดท�ำงานจากการบ�ำรุงรักษา ปั๊ม ขดลวดโซเลนอยด์ และ
ชิน
้ ส่วนที่เคลื่อนไหวอื่นๆ
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เทคโนโลยีการท�ำความสะอาดแบบ
Micro-Purge ทีไ่ ด้รบ
ั การจดสิทธิบต
ั ร
ช่วยรักษาคุณภาพการพิมพ์ทส
ี่ ม�่ำเสมอ
ฟังก์ชน
ั การท�ำความสะอาดแบบ Micro-purge ของ Videojet
2300 Series จะเป่าสิ่งสกปรกและฝุน
่ ผงออกจากพื้นผิวหัวพิมพ์ ช่วย
ขจัดสิ่งอุดตันที่อาจเกิดขึ้นจากหัวฉี ดแต่ละหัว สิ่งที่ท�ำให้เทคโนโลยีการ
ท�ำความสะอาดแบบ Micro-purge ของ Videojet แตกต่างจากวิธก
ี าร
ท�ำความสะอาดอื่นๆ คือ:
• ม
 ีการท�ำงานโดยอัตโนมัติ – ไม่จ�ำเป็นต้องให้บุคลากรของโรงงาน
เริม
่ ต้นกระบวนการ
• ไ ม่รบกวนการพิมพ์ – ช่วงเวลาสัน
้ ๆ ในการท�ำความสะอาดสามารถ
ประสานกันให้อยูใ่ นระหว่างการพิมพ์ได้ แตกต่างจากระบบ
ท�ำความสะอาดตามเวลาซึ่งท�ำให้คุณต้องหยุดพิมพ์

Videojet 2351 และ 2361: หมึกเลอะและ
การบ�ำรุงรักษาที่น้อยลง
เวลาของคุณมีคา่ การจัดการเครือ
่ งพิมพ์ไม่ใช่สงิ่ ส�ำคัญอันดับแรกเสมอไป
แต่การขาดการบ�ำรุงรักษาตามปกติอาจท�ำให้เกิดปัญหากับคุณภาพงาน
พิมพ์ได้ Videojet 2351 และ 2361 ได้รบ
ั การออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลด
ความจ�ำเป็นในการบ�ำรุงรักษาและช่วยให้งา่ ยดายขึ้นส�ำหรับคุณ
การใช้ตัวกรองท่อคืนหมึกที่มต
ี ้นทุนต�่ำจะเปลี่ยนรอบการท�ำความสะอาดที่
เกี่ยวข้องจากรายวันเป็นรายเดือน นอกจากนี้ ยงั ช่วยลดโอกาสที่หมึกจะรัว่
ไหลลงบนพื้น อุปกรณ์ หรือบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์

• ก
 ารเป่าหมึกจะถูกน�ำกลับมาใช้ใหม่และคืนสู่ระบบการพิมพ์ซ่งึ เป็น
ประโยชน์ ต่อผู้ใช้โดย:
1. ลดต้นทุนการท�ำงานจากการใช้หมึกที่เหมาะสม
2. ม
 ีการด�ำเนิ นการที่สะอาดขึ้น เนื่ องจากหมึกที่ท�ำความสะอาด
แล้วจะไม่ไปอยูใ่ นบรรยากาศ
3. ม
 ีความสามารถในการท�ำความสะอาดบ่อยขึ้น เนื่ องจากไม่มี
ผลต่อต้นทุนการท�ำงานหรือความสะอาด

ดูความแตกต่าง:
ไม่มีการท�ำความสะอาดแบบ Micro-purge

มองเห็นการอุดตันและความเลือนของงานพิมพ์ชด
ั เจน
การเปลี่ยนตัวกรองท่อคืนหมึกที่รวดเร็ว ง่าย และเลอะเทอะน้ อยลง

มีการท�ำความสะอาดแบบ Micro-purge

เมื่อจ�ำเป็นต้องใช้เครือ
่ งพิมพ์ Videojet 2300 Series ขัน
้ ตอนการท�ำความ
สะอาดถ้วยรับหมึกจะลดลงเป็นการเปลี่ยนสายตัวกรองรายเดือนส�ำหรับ
รุน
่ 2351 และ 2361 นวัตกรรมนี้ ชว่ ยให้ผใู้ ช้หลีกเลี่ยงสิง่ อุดตันและความ
เลอะเทอะที่มก
ั มาจากการขาดการท�ำความสะอาด
การบ�ำรุงรักษาประจ�ำวันเพียงอย่างเดียวที่จำ� เป็นเพื่อรักษาคุณภาพการ
พิมพ์ที่ต้องการไว้จะเหลือเพียงการเช็ดพื้นผิวหัวพิมพ์ทก
ุ วัน
ความเรียบง่ายอื่น: ขัน
้ ตอนการล่อหมึกจะขับเคลื่อนผ่านอินเทอร์เฟซผู้
ุ กรณ์ ภายนอก และช่วยให้
ใช้ CLARiTYTM ขจัดความจ�ำเป็นในการใช้อป
เครือ
่ งพิมพ์กลับมาอยูบ
่ นสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในกรณี
ที่จำ� เป็นต้องมีการล่อหมึกใหม่

งานพิมพ์ยง
ั คงชัดเจนและอ่านง่าย
* การทดสอบแสดงจากตัวอย่างที่เก็บรวบรวมหลังจากการพิมพ์ 5,000 ครัง้ บนกระดาษแข็งแบบที่มี
และไม่มีเทคโนโลยีการท�ำความสะอาดแบบ Mirco-purge
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การพิมพ์วน
ั ทีบ
่ นกล่องและประสิ
ทธิภาพของโซลูชน
ั การพิมพ์ตาม
ความต้องการ

การพิมพ์วน
ั ทีบ
่ นกล่องที่เชื่อถือได้เป็น
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับประสิทธิภาพของห่วง
โซ่การจัดจ�ำหน่าย
ในระดับพื้นฐานที่สุด ข้อมูลรหัส ทัง้ ในรูปแบบบาร์โค้ดหรือข้อความ
จะท�ำให้ระบุผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถ
บรรทุกขึ้น ถ่ายสินค้า จัดเก็บ ฯลฯ ได้ เมื่อย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้า
ปลีกหรือจุดหมายสุดท้าย
นอกจากนี้ การพิมพ์วน
ั ที่บนกล่องสามารถ:
• ช
 ว่ ยให้มัน
่ ใจในการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์
• ช
 ว่ ยให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมและข้อ
ก�ำหนดของลูกค้าได้
• ช
 ว่ ยท�ำให้กระบวนการโรงงานและคลังสินค้าด�ำเนิ นไปโดย
อัตโนมัติ
• ช
 ว่ ยปรับปรุงรูปลักษณ์ ของกล่องและเชื่อมต่อบรรจุภัณฑ์เข้ากับ
แบรนด์
เมื่อรหัสอ่านไม่ได้โดยมนุษย์หรือเครือ
่ ง ก็จะไม่ได้รบ
ั ประโยชน์ เหล่านี้
ซึ่งอาจท�ำให้ห่วงโซ่การจัดจ�ำหน่ายท�ำงานหนั กจนหยุดชะงัก น�ำไปสู่
ความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับพันธมิตรการค้าปลีกและโลจิสติกส์ และ
ยิง่ ไปกว่านั ้นอาจมีค่าปรับและการขอเงินคืนอีกด้วย

วางใจให้ Videojet มอบคุณภาพงานพิมพ์ท่พ
ี น
ั ธมิตรการค้า
ปลีกและโลจิสติกส์ของคุณต้องการ
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กล่องส�ำหรับการพิมพ์วน
ั ที่บนกล่อง
ตามความต้องการ
มีหลายวิธใี นการน�ำข้อมูลรหัสไปใช้กับกล่อง โดยแต่ละวิธม
ี ีข้อ
พิจารณาที่แตกต่างกันไป โดยทัว่ ไป การพิมพ์กล่องล่วงหน้าจะช่วย
ให้มัน
่ ใจได้วา่ มีรหัสที่อา่ นได้อย่างสม�่ำเสมอ แต่ยงั หมายถึงการ
จัดการสินค้าคงคลังจ�ำนวนมากและมีต้นทุนสูงของ SKU ที่ไม่ซ้ำ� กัน
ด้วย โซลูชน
ั ที่บนกล่องตามความต้องการสามารถให้
ั การพิมพ์วน
ประโยชน์ ในการด�ำเนิ นงาน ดังนี้ :
• ม
 ีการรวมข้อมูลการผลิตแบบไดนามิก เช่น รหัสล็อต และวันที่
ผลิต
• ป
 รับปรุงข้อก�ำหนดการจัดซื้อและลดสินค้าคงคลังของบรรจุ
ภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำ� กัน
• ม
 ีค่าใช้จ่ายยกยอด พื้นที่จัดเก็บที่จ�ำเป็น และโอกาสที่จะเกิด
ความสิ้นเปลืองที่ลดลง
• ค
 วามยืดหยุน
่ ที่เพิม
่ ขึ้นในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเนื้ อหาและความต้องการผลิตภัณฑ์

เครือ
่ งพิมพ์อก
ั ษรขนาดใหญ่ Videojet
2351 และ 2361 ช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท�ำงานและ
ลดต้นทุน

ท�ำไมต้องใช้เครือ
่ งพิมพ์อง
ิ ค์เจ็ทส�ำหรับงานพิมพ์
อักษรขนาดใหญ่ที่ทนทานและประหยัด

การใช้งาน

โดยทัว่ ไปแล้ว กล่องที่ใช้ข้อความที่มีอก
ั ษรขนาดใหญ่และบาร์โค้ดจะถูกส่งผ่านห่วงโซ่
การจัดจ�ำหน่ายที่ซบ
ั ซ้อน ซึ่งหมายความว่ามักจะได้รบ
ั การจัดการและต้องพบกับสภาพ
แวดล้อมที่หลากหลาย
งานพิมพ์ที่ใช้หมึกเหมาะสมต่อการยึดติดกับเส้นใยลูกฟูก ดังนั ้นจึงท�ำให้มีความทนทาน
กว่าตัวเลือกงานพิมพ์ที่ใช้แวกซ์ ซึ่งอาจเกิดรอยขีดข่วนหรือบิน
่ จากการจัดการหรือการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ และยังแตกต่างจากเครือ
่ งพิมพ์แว็กซ์ ตรงที่เครือ
่ งพิมพ์
อักษรขนาดใหญ่ระบบอิงค์เจ็ทไม่จ�ำเป็นต้องเพิม
อุ
ณ
หภู
ม
ิ
ใ
ห้
ถ
ึ
ง
ตามที
ก
�
ำ
หนดเพื
่ อใช้งาน
่
่
ท�ำให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่ งนาที ยิง่ ไปกว่านั ้น การพิมพ์ระบบอิงค์
เจ็ทตามความต้องการยังใช้ต้นทุนเพียงเล็กน้ อยจากโซลูชน
ั การพิมพ์และการติดฉลาก

ข้อความ บาร์โค้ด และโลโก้บนกล่องขนส่ง

การพิมพ์ขอ
้ ความ โลโก้ และบาร์โค้ดคุณภาพสูง
ตามความต้องการ
การพิมพ์ตามความต้องการด้วยเครือ
่ งพิมพ์ Videojet 2351 และ 2361 ช่วยให้คุณ
สามารถรวมข้อมูลแบบไดนามิก เช่น รหัสล็อต วันที่ผลิต และข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ ความ
ละเอียด 180 dpi ของเครือ
่ งพิมพ์อก
ั ษรขนาดใหญ่เหล่านี้ สามารถเลียนแบบข้อมูลที่
พิมพ์ไว้ก่อนหน้าได้อย่างง่ายดาย มีความสูงในการพิมพ์ 53 มม. และ 70 มม. พร้อม
ความสามารถในการรวมหัวพิมพ์ชว่ ยให้ครอบคลุมพื้นที่ต�ำแหน่ งงานพิมพ์ที่กว้างและ
ยืดหยุน
่ และความหนาแน่ นของการพิมพ์ที่ปรับได้จะให้ท�ำให้เกิดความสมดุลระหว่าง
คุณภาพการพิมพ์และต้นทุนการท�ำงาน

บรรจุภัณฑ์ POS ส�ำหรับสินค้าขนาดใหญ่

รวมข้อมูลที่คุณต้องการได้ทก
ุ เมื่อและลด SKU ของกล่องที่ตอ
้ งพิมพ์ล่วงหน้า

ใช้โดยตรงกับวัสดุก่อสร้าง
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เพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิต
ประสิทธิผล และลดข้อผิด
พลาดจากมนุษย์

โซลูชน
์ โฟลว์ของ Videojet
ั เวิรก
กว่าครึง่ ของข้อผิดพลาดในการพิมพ์วน
ั ที่เกิดจากข้อผิดพลาดของผู้ใช้ ซึ่งแบบส�ำรวจของเราชี้
ให้เห็นว่ามีจ�ำนวน 50 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ความผิดพลาดที่พบได้บ่อยที่สุดคือการป้อนข้อมูลผิด
และการเลือกงานผิด จึงเป็นเหตุผลที่ Videojet น�ำเสนอตัวเลือกซอฟ์แวร์ที่ชว่ ยดูแลเรือ
่ งความ
ถูกต้องของงานพิมพ์ หรือ Code Assurance มากมายส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์ 2300 Series
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ Videojet CLARiTYTM เป็นมาตรฐานใน 2300 Series หน้าจอสัมผัสแบบไอคอน
ไม่เพียงแต่ชว่ ยในการน�ำทางเพื่อตัง้ ค่างานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเท่านั ้น แต่ยงั มีเครือ
่ ง
มือที่ชว่ ยให้แน่ ใจว่าคุณจะพิมพ์วน
ั ที่ที่ถูกต้องบนกล่องที่ถูกต้องอีกด้วย ประโยชน์ ประกอบด้วย:
• ก
 ารตั้งค่าป้องกันข้อผิดพลาด: สร้างกฎในการป้องกันความผิดพลาดได้อย่างง่ายดายใน
การตัง้ ค่างาน เช่น ตัง้ ว่าจะให้ฟิลด์แก้ไขได้หรือไม่ ชนิ ดข้อมูลที่อนุญาต ขีดจ�ำกัดช่วงวันที่
และกฎอื่นๆ ที่คล้ายกัน
• ก
 ารเลือกงานโดยใช้ภาพ: ไฟล์งานสามารถบันทึกและค้นหาได้โดยใช้ช่อ
ื ที่มีความหมายู้
ปฏิบัติงาน ตัวอย่างข้อความจะช่วยให้มัน
่ ใจได้วา่ มีการโหลดงานที่ถูกต้องแล้ว
• ก
 ารป้อนข้อมูลที่แนะน�ำ: ตามกฎที่ก�ำหนดตัวด�ำเนิ นการสามารถแก้ไขได้เฉพาะฟิลด์ที่
อนุญาตเท่านั ้น งานพิมพ์จะมีการโหลดได้ต่อเมื่อผู้ใช้ยน
ื ยันการป้อนแต่ละรายการแล้ว
เท่านั ้น
• ก
 ารป้อนข้อมูลตามบริบท: หน้าจอการป้อนข้อมูลจะจ�ำกัดตัวเลือกที่ก�ำหนดให้ผู้ใช้
ระหว่างการตัง้ ค่างาน ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จากปฏิทินที่แสดงวันหมดอายุที่อนุญาตได้
เลือกจากตัวเลือกซอฟต์แวร์สองรายการ เพื่อเรียกใช้กับอินเทอร์เฟซ Videojet CLARITY
ซอฟต์แวร์ออกแบบข้อความบนพีซี CLARiSOFTTM ช่วยลดความยุง่ ยากในกระบวนการสร้าง
งาน เนื่ องจากเทมเพลตไม่จ�ำเป็นต้องสร้างขึ้นในเครือ
่ งพิมพ์แต่ละเครือ
่ งอีกต่อไป เมื่อย้าย
กระบวนการนี้ ออกจากส่วนโรงงาน คุณจะช่วยลดข้อผิดพลาดและสร้างที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง
ส�ำหรับเทมเพลตงานพิมพ์ได้ หากคุณก�ำลังย้ายข้อมูลจากเครือ
่ งพิมพ์ฉลากและมีไฟล์พิมพ์
ที่สร้างในแพ็คเกจการออกแบบฉลากของบริษัทภายนอกอยูแ
่ ล้ว เครือ
่ งพิมพ์ 2300 Series ก็
สามารถใช้ไฟล์ที่มีอยูเ่ หล่านั ้นผ่านโหมดจ�ำลอง Zebra (ZPL) หรือ Sato (SBPL) ได้
เช่นเดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดการเทมเพลต Videojet CLARiSUITE® Template Management
จะช่วยดูแลเรือ
่ งความถูกต้องของงานพิมพ์ในระดับสูงสุด ข้อมูลงานพิมพ์สามารถดึงมาจาก
แหล่งที่เชื่อถือได้และป้อนลงในเครือ
่ งพิมพ์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ นอกจากนี้
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ทัว่ ทัง้ โรงงานยังแสดงสถานะและประสิทธิภาพของเครือ
่ งพิมพ์ด้วย และยัง
ช่วยให้สามารถปรับใช้งานพิมพ์ในลักษณะรายบุคคลหรือให้เป็นแบบเดียวกันได้

ลดการพึ่งพาผู้ใช้ในสายการผลิตของคุณและรับประโยชน์ จากระบบอัตโนมัติใน
กระบวนการพิมพ์วน
ั ที่ของคุณ
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สามารถใช้เครือ
่ งสแกนแบบมือถือ
เพื่อเรียกงานพิมพ์จากใบสัง
่ งาน และ
ด้วย CLARiSUITE® ระบบสามารถ
ป้อนข้อมูลงานพิมพ์ท่ต
ี อ
้ งการได้โดย
อัตโนมัติ

Videojet 2300 Series ใช้ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ขน
ั ้ สูง การเชื่อมต่อระยะไกล และ
ขนาดบริการที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อรักษาพันธกิจในการใช้งานได้ ปรับปรุงการ
ท�ำงานตลอดเวลา และช่วยคุณกู้คืนการหยุดชะงักที่ไม่ได้วางแผนไว้ในไม่กี่นาที

ปรับปรุง

รักษา

• 	ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในกลุ่ม
เครือ
่ งพิมพ์ที่เชื่อมต่อเพื่อปรับ
ประสิทธิภาพเครือ
่ งพิมพ์ให้เหมาะ
สมกับการใช้งานของคุณอย่างต่อ
เนื่ อง

• 	การฝึกอบรมระยะไกลตามความต้องการ
เพิม
่ เติมจากฝ่ายสนั บสนุนด้านเทคนิ คของ
Videojet เพียงแค่กดปุ่ม
• 	แพ็คเกจบริการส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาเชิง
ป้องกันเป็นระยะ เพื่อช่วยให้เครือ
่ งพิมพ์ของ
คุณ อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด

• 	บริการให้ค�ำปรึกษาโดยใช้ข้อมูล
บริการระยะไกลเพื่อระบุการ
ปรับปรุงการใช้งานและช่วยให้คุณ
ด�ำเนิ นการโรงงานได้ดีข้ น
ึ

• 	การแจ้งเตือนระยะไกลที่ก�ำหนดค่าได้
จะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความผิดพลาดที่
รอด�ำเนิ นการ และมีค�ำเตือนก่อนจะเกิด
เหตุการณ์ หยุดท�ำงานเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาเชิงรุกระหว่างกะการผลิตได้

กู้คืน
• 	แก้ไขความต้องการในการซ่อมแซมจ�ำนวนมากได้ด้วยความ
ช่วยเหลือของทีมผู้เชีย
่ วชาญของ Videojet ในเวลาไม่กี่นาที
โดยไม่ต้องรอบริการหน้างาน
• 	มีองค์กรบริการระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อ
รองรับความต้องการนอกสถานที่เมื่อมีความต้องการการ
สนั บสนุนที่ซบ
ั ซ้อน

Videojet 2300 Series… รักษา
คุณภาพการพิมพ์ทส
ี่ ูงเป็นระยะ
เวลานานโดยมีการด�ำเนิ นการ
เองน้ อยทีส
่ ุด

เพิม
่ ประสิทธิภาพการลงทุนด้านการ
พิมพ์วน
ั ทีแ
่ ละการพิมพ์เครือ
่ งหมาย

www.videojet.co.th/LCA

ความสามารถของบริการระยะไกลมีให้บริการในบางภูมภิ าคทัว่ โลก โปรดติดต่อตัวแทน Videojet ในพื้นที่ของคุณส�ำหรับข้อมูลความพร้อมใช้งานในต�ำแหน่ งที่ตัง้ ของคุณ
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มาตรฐานอยูท
่ ก
ี่ ารใช้งานได้อย่างสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในตลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้บริการการ
พิมพ์ในสายการผลิต การพิมพ์วน
ั ที่ และการพิมพ์เครือ่ งหมายบนผลิตภัณฑ์ หมึกเพือ
่ การ
ใช้งานเฉพาะทาง และบริการเกีย
่ วกับวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของเราคือการร่วมมือกับลูกค้าในอุตสาหกรรมสินค้าที่
พร้อมอุปโภคบริโภคทันที เภสัชอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
สินค้าทางอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ปกป้อง
และท�ำให้แบรนด์เหล่านี้ เติบโต และก้าวล�้ำเทรนด์และข้อ
ก�ำหนดต่างๆ ทางอุตสาหกรรม Videojet มีเครือ
่ งพิมพ์มากกว่า
400,000 เครือ
่ งติดตัง้ อยูท
่ ัว่ โลก พร้อมด้วยผู้เชีย
่ วชาญด้านการ
พิมพ์ของลูกค้า และความเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีในเครือ
่ งพิมพ์
วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่ อง (CIJ) เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็
ทด้วยความร้อน (TIJ) การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ Thermal Transfer
Overprinting (TTO) การพิมพ์วน
ั ที่และการติดฉลากส�ำหรับ
กล่องบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ที่หลากหลาย

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet ในการพิมพ์ผลิตภัณฑ์
กว่าหมื่นล้านรายการต่อวัน การสนั บสนุนด้านการขาย การใช้
งาน บริการ และการฝึกอบรมให้ลูกค้ามีการให้บริการโดยตรง
จากสมาชิกทีมกว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่ โลก นอกจาก
นี้ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายของ Videojet ยังประกอบด้วยผู้จัด
จ�ำหน่ายและ OEM กว่า 400 ราย ซึ่งให้บริการใน 135 ประเทศ

ส�ำนั กงานใหญ่ระดับโลก
ส�ำนั กงานขายและให้บริการของ Videojet
ฝ่ายการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีส�ำนั กงานขายและให้บริการ
ของ Videojet
ประเทศที่มีฝา่ ยการขายและฝ่ายบริการ
พันธมิตรของ Videojet

โทร (+66) 92 272 0132
อีเมล ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ www.videojet.co.th
Videojet Technologies (S) Pte Ltd
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579
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