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Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (InkJet) Yazıcılar

•  Her çeşit ortamda doğrudan ürün veya ambalaja markalama için güvenilir ve 
etkin yazıcılar

•  2D DataMatrix dahil olmak üzere metin, logo ve barkod yazdırın
•  Daha uzun çalışma süresi ve hızlı, kolay başlatma için otomatik özellikler
•  Zorlu ortamlara ve yıkama muhafazalarına uygun ürünler

Termal Transfer Baskı (TTO)

•  Sürekli ve aralıklı esnek paketler ve etiketler üzerine değişken verilerin yazdırılması 
için endüstrinin en verimlisi

•  Ribon kaset tasarımı ribon ile ilgili hat duruş sürelerini neredeyse ortadan kaldırır
•    Baskılar arasında tutarlı 0,5 mm'lik boşluklar ve 1.200 metre ribon uzunluğu daha 

uzun çalışma süresi ve değişim kolaylığı sağlar

Termal Inkjet (Mürekkep Püskürtmeli) Yazıcılar

•  Kartuş tabanlı teknoloji ile temiz, israfsız çalışma
•  Elektronik parçalar, kolay mürekkep değişimi ve yıpranmayan parçalarıyla 

neredeyse hiç bakım gerektirmez
•  Yüksek çözünürlüklü değişken metin, barkod ve grafikler
•  Çoklu işlemcili yazıcı mimarisi ile en yüksek üretkenlik

Etiket Baskısı ve Uygulama Sistemleri

•  Doğrudan Uygulama ile etiketleme herhangi bir uygulama aracı veya tesis 
havasına ihtiyaç duymaz

•  Modüler tasarım özelleştirilebilir hazır çözümler sağlar
•  Ethernet bağlantısı
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Yüksek Hızlı Lazer Markalama Sistemleri

•  Sarf malzemesi kullanmadan yüksek hızlı, yüksek çözünürlüklü ve kalıcı 
doğrudan markalama

•  Sayısız uygulamada markalama için yönlendirilen ışın CO
2
 (10W, 30W, 50W), 

ND:YAG (50W, 100W), Fiber (10W, 20W) ve UV lazer modelleri
•  Yüksek üretim hızlarında bile mükemmel kod kalitesi

Satış Sonrası Destek

•  120'den fazla ülkede sektörün en büyük hizmet ve destek ekibi
•  340'tan fazla uygulamaya özel mürekkep ve sıvı ürünleri
•  Videojet'in Esnek Bakım Paketleri önleyici bakım, operatör eğitimi, iş yerinde 

hizmet ve 7/24 telefon desteği ve daha fazlası ile sürekli hizmet ve destek 
sağlıyor

Büyük Karakter Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

•  10 cm'ye kadar yüksek çözünürlüklü metin, barkod ve logo yazdırma
•  Önceden yazdırılan karton ve etiket ihtiyacını ortadan kaldırır
•  Düşük çözünürlüklü metinler için ekonomik ve esnek çözümler
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