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Bütünlük
• Aşağıdaki özellikleri sayesinde hatasız kodlama:
 -  Operatör için anlamlı ve üretime ilişkin görev isimleri  
  kullanma
   - Gelişmiş otomatik tarih özellikleri ile operatör   
  seçenekleri önceden tanımlanmış değerler, tarih   
  önlemleri ve geçerli tarihler ile sınırlandırılır
 - Ön tanımlı kullanıcı listeleri, karakter maskeleme ve   
  görsel takvim ekranı
 - Kullanıcı girdisi olmaksızın ön tanımlı görevlerin   
  seçilmesine olanak sağlamak amaçlı opsiyonel portatif  
  barkod tarayıcı
 - Çalışabilirlik süresini sağlamak amacıyla kodlayıcı
  parametrelerini güvenli bir biçimde düzenlemek ve   
  kaydetmek amaçlı CLARiTY® konfigürasyon 
  yönetim aracı

Ara Yüz
•  İkon bazlı öğrenmesi kolay kontrollerle, sınıfında en iyi 

sezgisel grafik kullanıcı ara yüzü
•  Tam ön izleme ve WYSIWYG ekran ile mesaj/kod 

doğrulama
•  Büyük renkli dokunmatik ekran

Entegrasyon
•  Kompakt boyutu çoğu üretim hattında entegrasyona 

imkân tanır
•  Otomatik çalıştırma için kullanımı kolay entegrasyon 

protokolü
•  CLARiNET® sistem yazılımı kullanarak ileri kodlama 

cihazı ve mesaj yönetim kontrolleri
• Web tarayıcı ile yazıcıyı tam kullanabilmeniz için ana
   bilgisayar ara yüzü kullanım özelliği 

Tasarım
•  Kanıtlanmış, patentli ve yüksek güvenilir kavramasız 

ribon sürücü
 -  Sürekli korunan ribon gerginliği sayesinde ribona bağlı 

plansız aksama süreleri hemen hemen önlenir
 -  Çeşitli ribon tasarruf özelliklerinin kullanımıyla daha 

düşük sahip olma maliyeti
•  Sektördeki en sade kaset tasarımıyla hızlı ve kolay ribon 

değiştirme

Kompakt Videojet® 6250 Termal Transfer Yazıcı (TTO) 
esnek ambalajlar üzerine yüksek çözünürlüklü kodlama 
yaparken aynı zamanda yüksek performanslı bir kodlama 
cihazının çalışabilirlik süresi deneyimini sağlamaktadır. 
Çeşitli bilgilerin markalanması amacıyla bu sistem 
bütünlük, ara yüz, entegrasyon ve tasarım ile üretkenlik, 
etkinlik ve yer kullanımında üstünlük sağlar.

Kompakt ve orta düzey bir baskı çözümünden güvenilir ve etkin kodlama



Baskı Kafası
32 mm, 300 dpi (12 nokta / mm)

Baskı Alanı
Aralıklı Yazdırma Modu
Sağ taraf: 32 mm x 38 mm (1.26” x 1.50”) 
Sol taraf: 32mm x 35mm  (1.26” x 1.38”) 
Sürekli Yazdırma Modu
32 mm x 100 mm (1.3” x 3.9”)

Yazdırma Modları
Aynı makinada Sürekli & Aralıklı modlar

Yazdırma Hızı
Fasılalı: 50 mm/sn ile 750 mm/sn arası (2,0”/sn ile 7,9”/sn arası) 
Sürekli: 0 mm/sn ile 750 mm/sn arası (0,0”/sn ile 19,7”/sn arası)

Verim
250 PPM kadar; 750 mm/sn (29,5”/sn) kadar lineer hız

Yazdırma Özellikleri
TrueType® yazı tipleri kullanarak tam indirilebilir yazı tipi (çoklu dil ve 
Unicode desteği dâhil)
Sabit, değişken ve birleştirilmiş metin alanları
Esnek tarih / saat biçimleri (dâhili gerçek zamanlı saate göre) 
Esnek vardiya kodu biçimleri
Otomatik son tüketim tarihi hesaplamaları ve ödün yönetimi
Sayaçlar ve barkodlar
Çoklu grafik biçimlerini destekler (azami yazdırma alanına kadar) 
Alanların veritabanlarına bağlanması 
Ölçeklenebilir metin ve metin blokları
Kullanıcı girişli metin ve nümerik veriler (Çince dâhil)

Barkod
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS 
(2D kompozit kodlar dâhil); talebe göre diğer biçimler de kullanılabilir

Operatör Ara Yüzü
8.4”  TFT SVGA (800x600) tam renkli LCD ve büyük dokunmatik ekran
Mesaj/kod doğrulama içi tam ön izleme ve WYSIWYG ekran
Tam bütünleşik diagnostik işlemleri
3 seviye parola koruma
Kapsamlı dil desteği

Ribon Sürücü
Katı hal, kavramasız çift yönlü ribon sürücü, aşağıdaki özelliklerle: 
 • Makara sonu tespiti
    • Ribon tüketim göstergesi
    • Ribon tasarruf modları
  - Aralıklı (tek veya çift baskı kafası pikselleri kullanır)
  - Kesik çizgili (satırlar arasında boşluk kullanır)
  - Radyal ribon tasarrufu
  - Satır ayırma modu ile radyal ribon tasarrufu 
 • Baskılar arasında garantili 0,5 mm ribon boşluğu

Ribon Uzunluğu
Çeşitli kalite ve renklerde 700 metreye (2,297 fit) kadar 
Ribon tasarruf özellikleri

Ribon Genişlikleri 
22 mm ve 33 mm (0.9” ve 1.3”) 

İmaj Tasarım Yönetimi
CLARiSOFT® ile oluşturulmuş
Yazıcının dâhili hafızasında yerel olarak saklanmış (512MB) 
Taşınabilir USB bellek veya RS232 ile yüklenmiş
Standart tarih kodları için iki adet özelleştirilebilir varsayılan görev şablonu

Kodlama Cihazı Konfigürasyon Yazılımı
CLARiTY®  Konfigürasyon Yöneticisi (dâhildir)

Standart Kurulum Seçenekleri Birincil / İkincil Konfigürasyon
Tek bir CLARiTY kontrol ünitesi ile (4) adet 6250 model yazıcıya kadar kontrol 
edilebilir

Web Tarayıcı Modu
Ana torbalama makinası operatör ara yüzünden 6250 modelinin uzak kontrolü

Harici İletişim Seçenekleri
RS232, Ethernet ve taşınabilir USB bellek desteği

Harici Girişler (Yapılandırılabilir)
Print Go
Inhibit Print
Dikevreli kodlayıcı (tek faz desteklenmez)

Harici Çıkışlar (Yapılandırılabilir)
Arıza 
Uyarı 
Veri Yolu 
Yazdırma

Hava Besleme
6 Bar, yerel olarak düzenlenmiş

Hava Tüketimi
1.0 ml/çevrim (azami)

Güç Kaynağı Gereksinimleri
100-240 VAC 50/60Hz, 0.95-1,8 A Çoklu güç 
tasarrufu modları mevcutture 

Çalışma Sıcaklığı
2°- 40° C  (36°-104°F)

Boyutlar
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