ลดการหยุดการผลิตงานทีไ่ ม่
ได้คาดหมาย งานทีพ
่ ม
ิ พ์เสีย
และการน�ำงานมาแก้ไขซ�้ำ

ระบบการพิมพ์ลอกลายด้วยความร้อน

Videojet DataFlex®
6530 และ 6330

ในฐานะผู้น�ำระดับโลกในอุตสาหกรรมงาน
พิมพ์ Videojet ได้ วิจย
ั ออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ระบบการพิมพ์ลอกลายด้วย
ความร้อนที่ได้รบ
ั การพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของคุณได้
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การแนะน�ำผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ระบบการ
พิมพ์ลอกลายด้วยความร้อนของ Videojet
DataFlex® รุน
่ ใหม่
6530 และ 6330 เป็นผลิตภัณฑ์ของ Videojet DataFlex® ของเครือ
่ งพิมพ์ลอกลายด้วยความร้อน (TTO) ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่อให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เครือ
่ งพิมพ์ Videojet รุน
่ ใหม่เหล่านี้ รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุด
เพื่อช่วยให้การผลิตมีประสิทธิมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ งานที่ถูกคัดทิ้ง
และการแก้ไขงานเพื่อเพิม
่ ผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพ

ความได้เปรียบของการท�ำงานอย่างมีประ
สิทธภาพ

ประสิทภ
ิ าพในการท�ำงานทีม
่ าพร้อมกับ
เครือ
่ งพิมพ์

•	ลดต้นทุนและการหยุดท�ำงาน ยืดอายุการใช้งานหัว
พิมพ์ และรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้เสมอต้นเสมอ
ปลายด้วยเทคโนโลยี Videojet Intelligent Motion™
แบบสุญญากาศ

•	คุณสามารถรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้สม�่ำเสมอและหลีก
เลี่ยงการตัง้ ค่าระบบปรับอากาศและพลังงานสิ้นเปลืองซึ่ง
ผู้ใช้งานอาจปรับเปลี่ยนมากเกินไป

•	ค้นหาปัญหาด้านความคมชัดของงานพิมพ์ที่ระบุแนวโน้ ม
•	ความจุผา้ หมึกพิมพ์สูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยัด
ความจ�ำเป็นในการบ�ำรุงเครือ
่ งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว
ผ้าหมึกพิมพ์ทห
่ นผ้า
ี่ ลากหลายช่วยขยายเวลาเปลีย
•	การเปลี่ยนตลับหมึกแบบง่ายระดับอุตสาหกรรมนั ้นได้
หมึกพิมพ์ให้นานออกไป
รับการออกแบบมาส�ำหรับการเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์อย่าง
รวดเร็วเพื่อเพิม
่ เวลาการใช้งานให้นานที่สุด

การรับประกันคุณภาพงานพิมพ์

•	เทคโนโลยี Videojet iAssure™* ซึง่ เป็นตัวตรวจสอบ
คุณภาพงานพิมพ์ในตัวจะช่วยลดงานทีถ
ู คัดทิง้ และ
่ ก
การแก้ไขงานโดยไม่ตอ
้ งมีฮาร์ดแวร์ การติดตัง้ หรือ
การฝึกอบรมเพิม
่ เติม

•	ปริมาณการผลิตเร็วขึ้น 25% จากรุน
่ Videojet TTO ก่อน
หน้า

•	ซอฟต์แวร์ Videojet CLARiTY™ ช่วยให้มน
ั ่ ใจว่าจะมี
การพิมพ์งานพิมพ์ทม
ี ณ
ุ ภาพอย่างสม�ำ่ เสมอบน
ี่ ค
ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม

ใช้งานง่าย
•	การสัง่ งานผ่านหน้าจอค�ำสัง่ ทีง่ า่ ยส�ำหรับผูใ้ ช้งาน
•	ออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมของโรงานการ
ผลิต
•	ชิน
่ นได้งา่ ย ซึง่ ช่วยการ
้ ส่วนประกอบน้ อยสามารถเปลีย
ท�ำงานของสายการผลิตให้มป
ี ระสิทธิภาพมากขึ้น
* iAssure ไม่สามารถใช้ได้กับความกว้างหัวพิมพ์ขนาด 107 มม.
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Videojet DataFlex®
6530 และ 6330

เครือ
่ งพิมพ์ระบบการพิมพ์ลอกลายด้วยความร้อน Videojet DataFlex® ออกแบบมาเพื่อ
ให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมสายการผลิตทีม
่ ข
ี อ
้ จ�ำกัดทีห
่ ลากหลายในการใช้งาน ด้วย
ชิน
้ งใช้ลมแรงดันในการใช้งาน การออกแบบทางอิเล็กทรอนิ กส์
้ ส่วนประกอบน้ อย ไม่ตอ
ทัง
้ หมด และตลับผ้าหมึกพิมพ์ทเี่ ปลีย
่ นได้อย่างรวดเร็ว TTO Dataflex 6530 และ 6330
ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสูงสุด และความยืดหยุน
่ ในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ

อุตสาหกรรม

1

st

Videojet DataFlex® 6530
(107 มม.)

Videojet DataFlex® 6530
(53 มม.)

The Dataflex 6530 ขนาด 107 มม. เป็นเครือ
่ งพิมพ์ TTO ขนาด
107 มม. แบบสุญญากาศรุน
่ แรกที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบอากาศ
อัดราคาแพงและหลีกเลี่ยงการตัง้ ค่าระบบปรับอากาศและ
พลังงานสิ้นเปลืองซึ่งผู้ใช้งานอาจปรับเปลี่ยนมากเกินไป

DataFlex 6530 ขนาด 53 มม. มีเทคโนโลยี Videojet
iAssure™ ซึ่งเป็นตัวตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ในตัวที่ชว่ ย
ลดงานที่ถูกคัดทิ้งและการแก้ไขงานโดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์
การติดตัง้ หรือการฝึกอบรมเพิม
่ เติม

Dataflex 6530 ขนาด 107 มม. ได้รบ
ั การออกแบบให้มีขนาด
กะทัดรัดและจ�ำเพาะ และเหมาะกับสายการผลิตแทบทุกรูป
แบบ ความจุผ้าหมึกพิมพ์ที่สูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยัด
ผ้าหมึกพิมพ์ที่หลากหลายช่วยเพิม
่ ระยะเวลาระหว่างการเปลี่ยน
ผ้าหมึกพิมพ์ ซึ่งเพิม
่ ความได้เปรียบในการใช้งาน

The Dataflex 6530 ขนาด 53 มม. คือ TTO ความเร็วสูง
และให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,000 มม./วินาที และ
ปริมาณงานสูงสุดถึง 700 หน้าต่อนาที*

* ข้ น
ึ อยูก
่ ับการใช้งานและซับสเตรต ขณะนี้ เทคโนโลยี iAssure™
ไม่รองรับการใช้งานกับโหมดประหยัดผ้าหมึกพิมพ์ทุกโหมด

DataFlex 6530 ขนาด 107 มม.
คือหัวพิมพ์ TTO 107 มม. แบบ
สุญญากาศตัวแรกในตลาด
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ลดต้นทุนและการหยุดท�ำงาน ยืด
อายุหว
ั พิมพ์และรักษาคุณภาพการ
พิมพ์ให้เสมอต้นเสมอปลายด้วย
เทคโนโลยี Videojet Intelligent
Motion™ แบบสุญญากาศ

Videojet DataFlex® 6330
(32 มม. และ 53 มม.)
DataFlex® 6330 เป็ นเครือ
่ งพิมพ์ TTO ระดับกลางที่มี
เทคโนโลยี Videojet iAssure™
นอกจากนี้ เทคโนโลยี Videojet Intelligent Motion™ แบบ
สุ ญญากาศจะช่วยลดต้นทุนและการหยุดท�ำงาน ยืดอายุหัว
พิมพ์และรักษาคุณภาพการพิมพ์ให้เสมอต้นเสมอปลาย
รุ น
่ 6330 ช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์ (OEE) และลดงานที่ถูกคัด
ทิ้งที่ไม่พึงประสงค์หรือผลิตภัณฑ์ที่น�ำกลับมาแก้ไข และให้
ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 750 มม./วินาที และปริมาณการ
พิมพ์สูงถึง 250 หน้ าต่อนาทีี*

ผลิตภัณฑ์ของเรามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในตลาดขนมขบเคี้ยว เบเกอรี่ และขนมหวาน
และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ยอดเยีย
่ มใน
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งและแช่เย็น เนื้ อสัตว์และ
สัตว์ปีก เครือ
่ งส�ำอาง เภสัชกรรมและเภสัชโภชน
ศาสตร์
จากการเข้าใจในงานของคุณ เราสามารถออกแบบ
เครือ
่ งพิมพ์ทับลอกลายความร้อนที่รวมเข้ากับ
เครือ
่ งจักรบรรจุภัณฑ์ของคุณได้อย่างลงตัว
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ลดงานทีถ
่ ก
ู คัดทิง้ และการแก้ไข
งานด้วยตัวตรวจสอบคุณภาพ
งานพิมพ์ในตัว iAssure™
iAssure™ ท�ำงานอย่างไร

เทคโนโลยี iAssure™ จะยังตรวจสอบหาข้อบกพร่องการพิมพ์
โดยถ่ายรูปงานพิมพ์ทก
ุ ชิน
้ ประเมินคุณภาพ และถ้ามีการเกิน
ขีดจ�ำกัดทีก
่ ำ
� หนดไว้ ก็จะปฏิเสธงานพิมพ์หรือหยุดสายการผลิต
เทคโนโลยี iAssure™ นั้ นถูกสร้างมาเป็นพิเศษใน Dataflex 6530
ขนาด 53 มม. และรุน
่ 6330

1

การจับภาพ

3

คุณภาพของงานพิมพ์และภาพ
ทีป
ั การประเมินว่า
่ รากฏจะได้รบ
ผ่าน/ไม่ผา่ น

เซนเซอร์ในตัวจะสร้างรูปภาพ
ที่สมบูรณ์ แบบของผ้าหมึก
พิมพ์ของเครือ
่ งพิมพ์ TTO
ที่ถก
ู พิมพ์ ในขณะที่จด
ั ดัชนี
ส�ำหรับการพิมพ์ถัดไป

2

การวิเคราะห์ภาพ
รู ปแต่ ละรู ปจะถูกประมวล
ผลในเวลาจริงและประเมิน
คุณภาพและภาพที่ ปรากฏ

ไม่ใช่งานพิมพ์จริงๆ ใช้เป็นภาพประกอบเท่านั ้น
6

การเปรียบเทียบภาพ

4

จังหวะการพิมพ์ทผ
ี่ ด
ิ
จังหวะ
ถ้าจ�ำนวนงานพิมพ์ทก
ี่ ำ� หนด
ไว้ลว่ งหน้าเกิดผิดพลาด
เครือ
่ งพิมพ์จะทริกเกอร์ให้หยุด
สายการผลิตหรือส่งผลิตภัณฑ์
ไปยังพื้นทีป
่ ฏิเสธหรือตรวจสอบ

เทคโนโลยีอจ
ั ฉริยะ iAssure™ จะตรวจ
สอบคุณภาพและภาพที่ปรากฏของงาน
พิมพ์โดยไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์ การติดตั้ง
หรือการฝึกอบรมเพิ่มเติม

ร ะบบสร้างรูปภาพ
iAssure™
การตัดหน่วยเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การแสดงผลเท่านั ้น

การรับประกัน
คุณภาพงานพิมพ์

ด้วยเทคโนโลยี Videojet iAssure™ ข้อ
บกพร่องการพิมพ์ตัวอักษรและตัวเลขเช่นนี้
จะถูกระบุโดยอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจสอบ
ความคมชัดของงานพิมพ์

รอยพับบนผ้าหมึก
พิมพ์ที่เกิดจากตลับ
หมึกที่เสียหาย

พื้นผิวการพิมพ์
ที่สึกหรอจะท�ำให้
คุณภาพตกลง

การพิมพ์ทับจากผ้า
หมึกก่อนพิมพ์จริง

เทคโนโลยี iAssure™ จะน�ำความมั่นใจกลับมาสู่สายการผลิต
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การออกแบบอัจฉริยะ
การออกแบบจ�ำเพาะของ Dataflex 6530
และ 6330 ช่วยลูกค้าได้หลายวิธ:ี

การออกแบบแยกชิ้นส่วน
Dataflex 6530 และ 6330 ได้รบ
ั การออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดและจ�ำเพาะ ช่วยให้ผู้ผลิต
และ OEM มีความยืดหยุน
่ ในการเลือกวิธต
ี ิดตัง้ เครือ
่ งพิมพ์เข้าด้วยกัน

8

งานต่อการเชื่อมต่อ หรือติดตั้ง

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ทั้งหมด

Dataflex 6530 และ 6330 ง่ายต่อการติด
ตัง้ รวมเข้ากับสายการผลิตส่วนใหญ่ และมี
คุณสมบัติการติดตัง้ มาตรฐานอุตสาหกรรม
เพื่อช่วยลดความซับซ้อนในการการติดตัง้
และปรับปรุงการเข้าถึงและการโต้ตอบของ
ผู้ใช้งาน

การด�ำเนิ นงานด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ทัง้ หมด
แบบสุญญากาศช่วยลดความต้องการ
ระบบอากาศอัดที่มีราคาแพง และช่วยให้
เครือ
่ งพิมพ์ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ลดอุปกรณ์ ในการิดตัง้ ท่ออากาศและชิน
้ ส่วน
ประกอบที่เกี่ยวข้องลดความจ�ำเป็นในการ
โต้ตอบของผู้ใช้งาน

การสัง่ งานผ่านหน้าจอค�ำสัง่ ทีง่ า่ ยส�ำหรับผูใ้ ช้งาน

CLARiTY™

ตลับหมึกแบบธรรมดา

ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัสแบบแท็บเล็ตขนาด
5 นิ้วนั ้นง่ายต่อการใช้งาน และลดจ�ำนวนการ
สัมผัสของผู้ใช้งานซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้
ด�ำเนิ นงาน

ซอฟต์แวร์ CLARiTY™ ช่วยให้มัน
่ ใจว่าจะมีการ
พิมพ์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอบน
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิด
พลาดในการพิมพ์และการพิมพ์รหัส ลดงานที่
ถูกคัดทิ้งและการแก้ไขงานโดยที่ไม่ต้องใช้ก�ำลัง
คนหรืออุปกรณ์ พิเศษ

ผูน
้ �ำในอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนตลับหมึกได้
อย่างรวดเร็วได้รบ
ั การออกแบบมาเพื่อมอบ
ประสิทธิภาพผ้าหมึกพิมพ์ที่ยอดเยีย
่ มและ
การเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์ที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิม
่
เวลาในการผลิตสูงสุด ความจุผา้ หมึกพิมพ์
ที่สูงถึง 1,200 ม. และโหมดประหยัดผ้าหมึก
พิมพ์ที่หลากหลายช่วยเพิม
่ ระยะเวลาระหว่าง
การเปลี่ยนผ้าหมึกพิมพ์

ความท้าทายของงานพิมพ์ทแ
ี่ ตกต่างกันออกไป

Intelligent Motion™

VideojetConnect™

อุปกรณ์ เพิม
ี่ า้ ทาย และพื้น
่ เติมส�ำหรับการพิมพ์ทท
ผิวฟิลม
์ แบบไม่เรียบช่วยให้ผผ
ู้ ลิตมีทางเลือกและ
ความยืดหยุน
่ ในการใช้เครือ
่ งพิมพ์มากขึ้นด้วยการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทซ
ั ซ้อนยิง่ ขึ้น
ี่ บ

เทคโนโลยี Videojet Intelligent Motion™ ไม่
ต้องใช้ลมแรงดันในการพิมพ์งาน รวมถึงค่าใช้
จ่ายและการหยุดท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วย
ยืดอายุการใช้งานของหัวพิมพ์ให้สูงสุดเพื่อ
คุณภาพงานพิมพ์ที่สม�่ำเสมอ

VideojetConnect™ เป็นส่วนหนึ่ งของข้อเสนอ
ซอฟต์แวร์ระบบ Cloud ของเรา และเป็นโซลูชน
ั
ที่ปรับขนาดได้ซ่งึ สามารถให้ความโปร่งใสในการ
ด�ำเนิ นงานสายการบรรจุภัณฑ์ของคุณ เพิม
่ ขีด
ความสามารถของคุณในการเพิม
่ ปริมาณการ
ผลิต และลดต้นทุนการด�ำเนิ นงาน

บริการระยะไกล VideojetConnect™

ด้วยการบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต* เป็ น
บริการเสริมของระบบ VideojetConnect™
ทีมของคุณสามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ
Videojet เพื่อช่วยปรับปรุ งประสิทธิภาพการ
ท�ำงาน และแก้ไขปั ญหาที่อาจเปิ ดขึ้นในรู ป
แบบที่เครือ
่ งพิมพ์อ่ืนไม่สามารถท�ำได้
* ขึ้นอยูก
่ ับความพร้อมให้บริการในประเทศของคุณ

การแจ้งเตือนระยะไกล:
เป็นคนแรกที่

แดชบอร์ด:
เป็นคนแรกที่

การแจ้งเตือนในเวลาจริง
ส�ำหรับความต้องการ ค�ำเตือน
หรือเงือ
่ นไขข้อผิดพลาดของ
เครือ
่ งพิมพ์

แสดงผลของเครือ
่ งพิมพ์
ขณะทีใ่ ช้งานเพื่อบอกผล
การท�ำงาน

รู ้

ตอบสนอง

การเข้าตรวจสอบ
เครือ
่ งพิมพ์ผา่ นระบบ
อินเตอร์เน็ต
เป็นคนแรกที่

กู้คืน

การเข้าตรวจสอบเครือ
่ งพิมพ์
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต โดยผู้
เชีย
่ วชาญจาก Videojet ได้โดย
การคลิกเพียงครังเดี
้ ยว
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แอปพลิเคชัน
อัจฉริยะ

การบ�ำรุงรักษา
อัจฉริยะ

เครือ
่ งพิมพ์ระบบการพิมพ์ลอกลายด้วยความร้อน Dataflex
6530 และ 6330 เหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์
ที่ยืดหยุ่น เมื่อแอปพลิเคชันการพิมพ์ต้องมีเนื้ อหาที่จะพิมพ์
บนผลิตภัณฑ์เพื่อท�ำตามความต้องการด้านกฎระเบียบ เช่น
รายการส่วนผสม รายงานโภชนาการ ข้อมูลการตรวจสอบ
่ ใจ
ย้อนกลับ หรือวันหมดอายุ ซอฟต์แวร์ CLARiTYTM ช่วยให้มัน
ว่าข้อมูลที่ถูกต้องจะพิมพ์บนแพ็คเกจที่ถูกต้อง
อยู่เสมอ

Dataflex 6530 และ 6330 มีการออกแบบตลับหมึกที่ใช้งานง่าย
ซึ่งเหมาะกับความยาวของผ้าหมึกพิมพ์ที่ยาวถึง 1200 ม. ช่อง
ใส่ผ้าหมึกพิมพ์ที่เรียบง่ายช่วยให้มัน
่ ใจว่าเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการหยุด
ท�ำงาน

ตามหลักแล้ว เครือ
่ งพิมพ์ TTO นั ้ นสามารถพิมพ์ฉลากแบบ
เคลือบเงา และบรรจุภัณฑ์แบบฟิล์มที่มีความยืดหยุ่น ขณะนี้
เครือ
่ งพิมพ์ Dataflex 6530 และ 6330 สามารถพิมพ์บนบรรจุ
ภัณฑ์ฟิล์มชนิ ดใหม่ที่มีความยืดหยุ่น เช่น ซองที่ปิดผนึ กได้หลัง
จากเปิ ดใช้แล้ว แพ็ค และซอง เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกมาก
ขึ้นเกี่ยวกับวิธท
ี ี่พวกเขาต้องการท�ำแพ็คเกจ และพิมพ์รหัส
ผลิตภัณฑ์ของตน

ส่วนประกอบของชิน
้ ส่วนที่จ�ำกัดสามารถเปลี่ยนได้งา่ ยและ
รวดเร็วเพื่อช่วยให้มัน
่ ใจว่าผู้ผลิตสามารถท�ำงานได้เร็วที่สุด การ
ออกแบบหัวพิมพ์ใหม่นั้นง่ายต่อการเปลี่ยน และไม่ต้องด�ำเนิ น
การใดๆ เพิม
่ เติมเพื่อกลับไปที่การพิมพ์

วิดีโอเตรียมความพร้อมจะแนะน�ำผู้ใช้งานผ่านการบ�ำรุงรักษา
ตามปกติ และงานของผู้ด�ำเนิ นงาน รวมถึงการท�ำความสะอาด
และการเปลี่ยนหัวพิมพ์
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ภาพรวม
6530
ข้อมูลจ�ำเพาะ

53 มม.

6330
107 มม.

ความสม่ำ�เสมอ 0.020 นิ้ว (0.5 มม.)

ช่องว่างของการพิมพ์

เปิดใช้งาน iAssure แล้ว

สูงสุด 0.8 นิ้ว (20 มม.), 2.2 นิ้ว (55 มม.)

สูงสุด 2.2 นิ้ว (55 มม.), 4.33 นิ้ว (110 มม.)

สูงสุด 0.8 นิ้ว (20 มม.), 2.2 นิ้ว (55 มม.)

สูงสุด 0.8 นิ้ว (20 มม.), 1.3 นิ้ว (33 มม.)

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39,
EAN 128, Code 128, ITF, RSS (รวมถึงรหัส 2 มิติ); อาจมีการพิมพ์แบบอื่นเมื่อมีการร้องขอ

การพิมพ์บาร์โค้ด

อินเทอร์เฟซผูใ้ ช้งาน
ตัวน�ำ/ตัวสนับสนุน
(ควบคุมเครือ
่ งพิมพ์ได้สงู สุด
4 เครือ
่ งโดยอินเทอร์เฟซผู้
ใช้เดียว)

การสื่อสารพื้นฐาน

32 มม.

พิมพ์ไม่ต่อเนื่ องและพิมพ์ต่อเนื่ อง

โหมดเครือ
่ งพิมพ์

ความกว้างของผ้าหมึกพิมพ์

53 มม.

หน้าจอ LCD แบบ 4 สีและระบบสัมผัสของ TFT SGVA 800x480 แสดงตัวอย่างการพิมพ์แบบ WYSIWYG ระบบวินิจฉั ยข้อบกพร่องเต็มรูปแบบ การป้องกันด้วยรหัสผ่าน 3 ชัน
้ รองรับหลายภาษา

ควบคุมเครือ่ งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530
ได้สูงสุดสี่เครือ่ ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™
เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่ งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530
ได้สูงสุดสี่เครือ่ ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™
เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่ งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530
ได้สูงสุดสี่เครือ่ ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™
เพียงหน่วยเดียว

ควบคุมเครือ่ งพิมพ์ Videojet DataFlex® 6530
ได้สูงสุดสี่เครือ่ ง ผ่านหน่วยควบคุม CLARiTY™
เพียงหน่วยเดียว

RS232, Ethernet แบบคู่, เมมโมรีส่ ติ๊ก USB พร้อมรองรับเครือ่ งสแกน โปรโตคอล Binary และ ASCII ไดร์เวอร์จาก Windows® และการจ�ำลอง ZPL และ SATO

ความสามารถของเว็บ
เบราว์เซอร์

ใช่

โหมดต่อเนื่อง:
กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x
ยาว 11.8 นิ้ว (300 มม.)

กว้าง 4.3 นิ้ว (107 มม.) x
ยาว 11.8 นิ้ว (300 มม.)

กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x
ยาว 7.9 นิ้ว (200 มม.)

กว้าง 1.3 นิ้ว (32 มม.) x
ยาว 7.9 นิ้ว (200 มม.)

ความเร็วการพิมพ์สงู สุด

39.4 นิ้ว/วินาที
(1,000 มม./วินาที)

39.4 นิ้ว/วินาที
(1,000 มม./วินาที)

29.5 นิ้ว/วินาที
(750 มม./วินาที)

29.5 นิ้ว/วินาที
(750 มม./วินาที)

ความเร็วการพิมพ์ต่ำ� สุด

0.04 นิ้ว/วินาที (1 มม./วินาที)

0.04 นิ้ว/วินาที (1 มม./วินาที)

ปริมาณงานสุงสุดโดยประมาณ
(งานพิมพ์แบบบรรทัดเดียว)

มากถึง 700 งานพิมพ์ต่อนาที

มากถึง 450 งานพิมพ์ตอ่ นาที

มากถึง 250 งานพิมพ์ต่อนาที

มากถึง 250 งานพิมพ์ต่อนาที

กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x
ยาว 2.95 นิ้ว (75 มม.)

กว้าง 4.3 นิ้ว (107 มม.) x
ยาว 2.95 นิ้ว (75 มม.)

กว้าง 2.1 นิ้ว (53 มม.) x
ยาว 2.95 นิ้ว (75 มม.)

กว้าง 1.3 นิ้ว (32 มม.) x
ยาว 2.95 นิ้ว (75 มม.)

ความเร็วการพิมพ์สงู สุด

31.5 นิ้ว/วินาที (800 มม./วินาที)

23.6 นิว้ /วินาที (600 มม./วินาที)

29.5 นิ้ว/วินาที (750 มม./วินาที)

29.5 นิ้ว/วินาที (750 มม./วินาที)

ความเร็วการพิมพ์ต่ำ� สุด

0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)

0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)

พื้นทีก
่ ารพิมพ์สงู สุด
(กว้าง x ยาว)

คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที
คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที
(40 มม./วินาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบร่าง (40 มม./วินาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบร่าง
0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)
0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)

โหมดไม่ตอ
่ เนื่อง:
พื้นทีก
่ ารพิมพ์สงู สุด
(กว้าง x ยาว)

คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที
คุณภาพการพิมพ์แบบเต็ม 1.6 นิ้ว/วินาที
(40 มม./วินาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบร่าง (40 มม./วินาที); คุณภาพการพิมพ์โหมดแบบร่าง
0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)
0.4 นิ้ว/วินาที (10 มม./วินาที)

Windows® เป็นเครือ
่ งหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
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มาตรฐานอยูท
่ ก
ี่ ารใช้งานได้อย่างสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในตลาดการสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์การพิมพ์แบบอินไลน์ การพิมพ์รหัส และการท�ำเครือ่ งหมาย สารเหลว
เพือ
่ การใช้งานเฉพาะทาง และผลิตภัณฑ์ LifeCycle AdvantageTM
เป้าหมายของเราคือการร่วมมือกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
สินค้าบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผู้บริโภค สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงผลผลิต เพื่อปกป้องและขยาย
แบรนด์ของพวกเขา และน�ำหน้าแนวโน้ มและกฎระเบียบของ
อุตสาหกรรม ด้วยผู้เชีย
่ วชาญด้านแอปพลิเคชันของลูกค้าและ
ความเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีในระบบอิงค์เจ็ตต่อเนื่ อง (CIJ),
อิงค์เจ็ตแบบใช้ความร้อน (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร์, งานพิมพ์
ทับลอกลายความร้อน (TTO), การติดรหัสและการติดฉลาก
ตามกรณี และการพิมพ์ที่หลากหลาย Videojet มีเครือ
่ งพิมพ์
มากกว่า 400,000 เครือ
่ งติดตัง้ อยูท
่ ัว่ โลก

ลูกค้าของเราพึ่งพาผลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์มากกว่าหมื่นล้านครัง้ ต่อวัน การสนั บสนุนการขาย
แอปพลิเคชัน บริการ และการฝึกอบรมส�ำหรับลูกค้าจัดหา
โดยการด�ำเนิ นการโดยตรงกับสมาชิกทีมกว่า 4,000 คนใน
26 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ เครือข่ายการจัดจ�ำหน่ายของ
Videojet ยังมีผู้จัดจ�ำหน่ายและ OEM มากกว่า 400 รายให้
บริการใน 135 ประเทศ

ส�ำนั กงานใหญ่สว่ นกลาง
ส�ำนั กงานขายและให้บริการของ
Videojet
การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
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