
Mürekkep Püskürtmeli (İnkjet) Yazıcılar

Videojet SIMPLICiTYTM 
Akıllı yazdırma artık çok kolay 
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Akıllı teknoloji ve sadelik bir 
arada
Son derece sezgisel arayüzümüz, operatör hatalarını 
azaltmaya yardımcı olan hata önleme kurallarıyla 
Kod Güvencesi sağlar. Ayrıca, operatörlere temel 
görevlerde rehberlik etmek için kolayca takip 
edilebilecek 'Nasıl Yapılır' videolarımız da yerleşik 
olarak sunulur.

Üretim ortamınız için hazır
IP55 - IP66, toz ve sudan korunmaya yardımcı olurken 
CleanFlow™ yazdırma kafası teknolojisi, sıradan mürekkep 
püskürtmeli inkjet yazıcıların kapanmasına neden olabilecek 
mürekkep birikmesine karşı dayanıklıdır. Dynamic Calibration, 
ortam koşullarını izleyerek üstün ve tutarlı baskı kalitesinin 
korunmasına yardımcı olmak için parametreleri otomatik 
olarak ayarlar.

Hızlı ve kolay bakım
SmartCell™ Servis Modülü, önleyici bakımın yalnızca 
beş dakika içinde yapılmasına olanak sağlar. 
Operatör tarafından gerçekleştirilen önleyici bakım, 
üretim programınızda koordine edilerek maksimum 
hat üretkenliği sağlanmasına ve üretimdeki diğer 
kesintilerin önlenmesine yardımcı olur.

Çalışma süresini ve üretkenliği 
artırın
Videojet OPTIMiZE™ ve MAXIMiZE™ tanılama özellikleriyle 
işinizi bir üst seviyeye çıkarın. Sarf malzeme deposu, 
yazdırma kafası temizleme işlemlerinin daha uzun 
aralıklarla yapılması, otomatik durulama gibi özelliklerle, 
operatör etkileşimi azalır ve kapalı kalma süreleri kısalır.

Videojet SIMPLICiTY; Videojet 1280, 1580 ve 1880 mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcılar 
için akıllı, tabletten ilham alan bir arayüzdür. Tüm kullanıcılara tanıdık gelen, oldukça 
sezgisel gezinme sağlayan sade menü yapılarına sahiptir. Minimum dokunuşlu tasarımı 
ile yazıcıyla etkileşimi azaltır, gereksiz işleri ortadan kaldırır ve hata olasılığını düşürür. 

SIMPLICiTY™'nin minimum dokunuşlu 
tasarımıyla operatörlerinizin üretime 
odaklanmasını sağlayın



Geliştirme konusunda 40 yıldan uzun deneyime sahip olan 
Videojet, gereksinimlerinize uygun yazdırma çözümlerini 
belirlemenize yardımcı olmak için çeşitli mürekkep 
püskürtmeli inkjet yazıcı seçenekleri ve kapsamlı uygulama 
uzmanlığı sunar. Hepsi SIMPLICiTY ile birlikte gelir.

Kodlamanın  
akıllı yolu

Videojet 1280 
Mürekkep Püskürtmeli 
İnkjet ile çok kolay

Videojet, Videojet 1280 CIJ yazıcı 
ile kolaylığı yeniden tanımladı. 
Sezgisel arayüzü ve akıllı tasarım 
özellikleriyle tüm operatörler 
tarafından kolayca kullanılabilir.

Videojet 1580 
Size çalışma süresi 
avantajı sağlar

Videojet 1580 CIJ yazıcı, gönül 
rahatlığıyla kesintisiz çalışma süresi 
sağlar ve hatasız çalışmaya yardımcı 
olacak rehberlik sunarak toplam 
sahip olma maliyetinizi düşürmenize 
yardım eder. 

Videojet 1880 
0Enabling your 
productivity journey

Videojet 1880 inkjet yazıcı, üretim 
hattınızın kesintisiz çalışmasına 
yardımcı olan, dijital özellikli bir çözüm 
sunmak üzere milyonlarca saatlik 
gerçek yazıcı verileri temel alınarak 
geliştirilmiştir.

Çalıştırması kolay
SIMPLICITY'nin tablet benzeri 
işlevselliği, ek eğitime ihtiyaç duymadan 
operatörün yaygın bir arayüzü öğrenip 
kullanmasını kolaylaştırır. Arayüze 
birden fazla dil de eklenmiştir. Isteğe 
bağlı VideojetConnect™ Remote 
Service* ile dünyanın en büyük teknik 
destek ekibinin gücünden, tek bir tuş ile 
faydalanabilirsiniz.

* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir



VideojetConnect™ Remote 
Service* ile uzaktan erişim
Tek bir dokunuşla dünyanın en büyük inkjet uzmanları ağına ulaşın ve 
yazıcı sorunlarının tespit edilip uzaktan giderilmesine yardımcı olması 
için doğrudan bir teknisyenden destek alın. Başka hiçbir teknoloji, 
gerektiğinde doğru kararları vermeniz için daha hızlı yardım sağlayamaz. 

* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir
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Ilk ticari inkjet yazıcı için üretilen ürünlerle başlayan ve 40 yılı aşkın bir geçmişi 
olan mürekkep ve sıvı teknolojisi, bugün Videojet'in formüle edip kullanıma 
sunduğu her mürekkepte kullanılmaktadır. Mürekkep püskürtmeli inkjet yazıcı 
yelpazemiz için özel olarak formüle edilmiş mürekkepler sayesinde Videojet, 
uygulamanız için ideal mürekkebi sunabilir.

Mürekkeplerimiz ve sarf malzemelerimiz çalışma süresini artırmaya, atığı 
azaltmaya, tedarik zincirlerini geliştirmeye ve her defasında temiz ve net kodlar 
sağlamaya yardımcı olur. En üst seviye performans ve maksimum çalışma süresi 
için formüle edilen mürekkeplerimiz ve sarf malzemelerimiz kalite, tasarım, 
performans, uyumluluk, standartlara uygunluk ve müşteri hizmetlerinde altın 
standarttır. 

Mürekkep saflığı, performans, 
güvenilirlik ve müşteri hizmetlerinde 
altın standardı belirliyoruz.

Talep üzerine uzman servis
Videojet ekipmanların servisi ve bakımı konusunda eşsiz bir deneyime sahip olan Videojet’in 
global servis ve destek ekibi kodlama ve markalama çözümlerinizi optimize etmenize 
yardımcı olur. Servis teknisyenlerimiz son derece eğitimlidir ve yalnızca bakım ve servis 
ihtiyaçlarına odaklanmışlardır.
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