Inkjet yazıcı performansı ve
operatör verimliliği kolay
hale getirildi

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1280

Videojet 1280

Çalıştırması
kolay Inkjet
yazıcı
Videojet, Videojet 1280 Mürekkep Püskürtmeli Inkjet yazıcı ile
kolaylığı yeniden tanımladı. Sezgisel arayüzden akıllı tasarım
özelliklerine kadar tüm operatörler için kullanımı kolaydır.
•
•
•
•

8 inç ekranda, tablete benzer SIMPLICiTY™ arayüzü
Kendini kanıtlamış Videojet yazıcı kafası ve sıvı sistemleri
Kolaylıkla değiştirilebilen bir Videojet SmartCell™ servis modülü
Tüm temel G/Ç bağlantı noktalarını içermektedir

Hedefleriniz hedeflerimizdir
2 temel unsura odaklanılarak
gereksinimlerinize göre tasarlanmış,
paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı
sağlayan inkjet yazıcımızı gururla sunuyoruz.
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1.

Güvenilir

2.

Kolay

Bu zorlukların
üstesinden gelin...
Tutarsız hacimler
ve üretim döngüleri

Planlanmamış ve kesintiye
uğratan bakım amaçlı hat
duruş süresi

Tesiste
sıcaklık değişimleri

Inkjet uzmanlığının
olmaması

Tozlu ve nemli tesis
ortamları

Zaman alan bakım
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Sahip olma

kolay hale
getirildi
1.

Başlatma süresini iyileştirin
Değişken hacimlerin ve üretim döngülerinin
başlatma sürecinizi etkilemesine izin vermeyin.

Videojet 1280, 14 güne kadar kullanılmadan bekleyebilir
ve bu tür durumlarda bile ek yazıcı müdahalesine gerek
kalmadan başlatma sürecinde mükemmel baskı kalitesi sunar.

Güvenilir

Sınıfında lider güvenilirlik
1280, kendini kanıtlamış Videojet yazıcı kafası ve sıvı
sistemlerine gerekli ilaveleri yaparak oldukça çeşitli çalışma
koşullarında tutarlı performans ve güvenilirlik sunar.

Yüksek maliyetli israfı azaltın
Yüksek hacimlerde yazdırma işlemi yapmıyorsanız, tüm kartuşu
kullanamadan mürekkep sarf malzemelerinin süreleri dolabilir.

Videojet, uygulamalarda
tutarlı baskı kalitesi sağlayan
geniş bir uzun raf ömürlü
mürekkep yelpazesi sunar.

VideojetConnect™ Uzaktan Servis*
ile uzaktan erişim
Inkjet yazıcılar isteğe bağlı VideojetConnect Uzaktan
Servis ile uzaktan servis olanağı sağlar.
Parmağınızın bir dokunuşuyla dünyanın en büyük Inkjet uzmanları
ağına anında ulaşın. Sorunların tespit edilip yazıcı sorunlarının
uzaktan giderilmesine yardımcı olması için doğrudan bir
teknisyenden destek alın. Başka hiçbir teknoloji, gerektiğinde daha
hızlı şekilde doğru kararlar vermenizi sağlayamaz.

* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir
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Planlanmamış hat duruş süresini
azaltmaya yardımcı olur
Sıcaklık değişimleri ve tozlu/nemli tesis ortamları, yazıcının planlanmamış şekilde
kullanım dışı kalmasına ve/veya düşük performansla çalışmasına yol açabilir.
Mürekkep
akış hızı

Püskürtme ucu
sürücüsü
Isıtıcı

Pompa
hızı
Mürekkep
formülü

Paslanmayı en aza indirmek amacıyla
paslanmaz çelikten üretilen kabin, toz
ve su girişine karşı koruma sağlaması
için IP55 dereceli olarak tasarlanmıştır.

1280, Videojet Dynamic CalibrationTM
ile sürekli ortam koşullarını izleyerek ve
püskürtme parametrelerini otomatik
ayarlayarak baskı kalitesi ve çalışma
süresini en üst düzeye çıkarmaya
yardımcı olur.

Uzaktan Uyarılar

Grafikler ve
performans verileri

Uzaktan Sorun
Giderme

İlk bilen
siz olun

İlk müdahale eden
siz olun

İlk sorun gideren
siz olun

1280, fabrika havası gerektirmeyen,
tozlu ve nemli ortamlarda bile yazıcı
kafasının temizlenmesine gerek
kalmadan uzun kullanım süreleri
sağlayan Pozitif Hava seçeneğiyle gelir.
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Kullanılabilirlik

kolay hale getirildi
2.

Kolay

Kullanımı ve
bakımı kolay
Dokunmatik ekranlı sezgisel SIMPLICiTY™
arayüzümüzle bir bakışta yazıcı durumunu,
sıvı düzeylerini ve ne yazdırdığınızı görün.

Çalıştırması kolay
İster kod yönetimi ister sarf malzemelerini değiştirme olsun, günlük
inkjet işlemlerini yönetmek için uzmanlığa ihtiyacınız yoktur.

Tablete benzer 8 inç sezgisel, dokunmatik ekranlı arayüzümüz
SIMPLICiTY, operatör ile yazıcı etkileşimlerini büyük oranda azaltarak
olası kullanıcı hatalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Maksimum

%95

Bakım bileşenlerini
değiştirme süresindeki
azalma*

* 1280 Servis Modülü ve eski Videojet modeli karşılaştırması

Standart bakım için inkjet uzmanı
olmanız ya da servis çağrısı yapmanız
gerekmez. Yalnızca kullanıcı tarafından
yılda bir gerçekleştirilen 5 dakikalık
önleyici bakım işlemleri gerekir **.
,,
** Her yıl veya yazıcı 3.000 saate ulaştığında (hangisi
önce olursa).

6

Bakımı kolay
Kesintiye uğratan planlanmamış hat duruş süresi ya da
zaman alan bakım nedeniyle üretim kapasitesi yitirilebilir.

Öngörülebilir önleyici bakımla
hoş olmayan sürprizleri ortadan
kaldırmaya yardımcı olarak bütçe
döngülerini planlamayı ve ayarlamayı
basit bir işlem haline getirir.

1280, kapsamlı eğitim gerekmeden temel
görevlerde size yol göstermek için dahili,
anlaşılması kolay “Nasıl yapılır?” videoları içerir.

Modüler yazıcı kafası tasarımı en sık yapılan
değişimleri hızlı ve kolay hale getirir.

Karışıklığa, israfa ve
hataya yer bırakmayan
Videojet Smart Cartridge™
(Akıllı Kartuş) sistemimiz,
kartuştaki tüm sıvıları
boşaltıp nakliye ve diğer
işlemler sırasında sızıntılara
karşı ek koruma sağlar.
Videojet SmartCell™ tasarımı,
rutin bakım işlemlerini
basitleştirmenize de olanak
sağlar.

Servis kolaylığı sunan SmartCell tasarımı
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Gereksinimlerinize göre
tasarlanmış, paranızın
karşılığını en iyi şekilde
almanızı sağlayan inkjet
yazıcımız
Ekipman kullanımı ve bakımı
hakkında personeli eğitme

Kaliteden ödün vermeden üretim
esnekliğini sürdürme

Nakit akışlarını yönetme ve
beklenmeyen giderleri en aza
indirme

Videojet 1280, yüksek personel
döngüsünden muzdarip üreticiler için
operatör ile yazıcı etkileşimlerini azaltan
ve sezgisel, tablete benzer dokunmatik
ekran sayesinde olası kullanıcı
hatalarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olan SIMPLICiTY™ kullanıcı
arayüzümüz gibi dahili özellikler
barındırır.

Videojet 1280; söz konusu kısa üretim
döngüleri, sezonluk üreticiler ya da
SKU’ların artırılması olsun, her aralıklı
yazıcı kullanımı gerektiğinde yazıcının
sizi desteklemeye hazır olmasını
sağlayacak birçok özelliğe sahiptir.

Videojet 1280, bütçe konusunda hassas
olan ve daha önce “arızalanana kadar
çalıştırılan yazıcı” almayı istemiş üreticiler
için mükemmel bir toplam sahip olma
maliyeti çözümü sunar.

Ayrıca temel görevlerde size yol
göstermek için dahili, anlaşılması kolay
“Nasıl yapılır?” videoları içerir.

Kullanıcı tarafından yapılan bakım,
üretim gereksinimlerinize uyacak şekilde
hat duruş süresini planlamanıza ve
zamanlamanıza olanak sağlar. Videojet
SmartCell™ servis modülümüzün
yalnızca yılda bir kez değiştirilmesi
gerekir ve bu işlem operatör tarafından
5 dakikadan kısa sürede yapılabilir.

		

Çalışma Süresi Avantajı

Kod Güvencesi

• 	Videojet’in eski modellerinden alınan,
kendini kanıtlamış ve yenilikçi teknolojiler

• 	Tablet benzeri işlevleri, operatörün arayüzü
daha kolay öğrenmesini sağlayarak kodlama hatalarını azaltır

• 	Modüler yıpranan parçalar müşteri tarafından kolay ve
güvenilir bir şekilde değişiklik yapılmasını sağlayarak hat
duruş süresini azaltır

• 	SIMPLICiTY kullanıcı arayüzü, operatör ile yazıcı
etkileşimlerini büyük oranda azaltır ve sezgisel, 8 inç
dokunmatik ekran sayesinde olası kullanıcı hatalarının
ortadan kaldırılmasına yardımcı olur

• 	Teknik uzmanlarımıza doğrudan erişim için isteğe bağlı
VideojetConnect™ Uzaktan Servis’e bağlanabilme
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• 	Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj kurallarıyla
operatör etkileşimine ihtiyaç duyulmadan kod içeriği
otomatikleştirilebilir

Uygulamanıza
uygun mürekkep
seçenekleri
Aralarından seçim yapabileceğiniz
birçok mürekkeple, Videojet
iQMark™ mürekkepler özel
gereksinimlerinizi karşılamak için
tasarlanmıştır

iQMark sarf malzemeleri netlik, tutunma ve
çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak ve
aynı zamanda güvenlik, çevre ve mevzuat
gerekliliklerini karşılamak üzere sorumluluk
bilinciyle tasarlandı. Her parti, sıkı kalite kontrol
şartnamelerini karşıladığından emin olacak
şekilde testlerden geçirilir. Videojet, kapsamlı
bir uzun raf ömürlü sarf malzemeleri yelpazesi
sunarak kurumsal sorumluluk hedeflerini
gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için
üreticilerle iş birliği yapmaktadır.

Hızlı kuruma

Kostik yıkanabilir

Parça markalama

Esnek gıda paketleme

Solvente dayanıklı

UV ışıkta okunabilir

Termokromik

MEK içermez

Az kokulu

Verimli Çalışma

Kolay Kullanım		

• 	Videojet Smart Cartridge™ (Akıllı Kartuş) ile karışıklık yok, israf
yok, hata yok

• 	8 inç dokunmatik ekran, kapsamlı eğitim ihtiyacı
olmaksızın operatörler tarafından kolayca kullanılabilir

• 	Kullanımı kolay operatör arayüzündeki adım adım
kılavuzlarla israfı ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltın

• 	Dahili “Nasıl yapılır?” videoları, operatör el kitabına
sahip olma gereksinimini önemli ölçüde azaltır

• 	 İş akışı modülleri işlevselliği artırır

•	SmartCell tasarımı, kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilen
basit, önleyici bakım işlemlerine olanak sağlar

• 	Otomatik mesaj kuralları operatör etkileşimini azaltır
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Videojet 1280 InkJet baskı örneği kılavuzu
Yazı tipi/
satır sayısı
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Baskı Örneği*

Hız (ft/dk)

Hız (m/dk)

5x5 Tek

531

162

5x7 Tek

456

139

7x9 Tek

236

72

9x12 Tek

256

78

10x16 Tek

194

59

16x24 Tek

95

29

25x34 Tek

52

16

5x5 Çift

194

59

5x7 Çift

194

59

7x9 Çift

95

29

9x12 Çift

85

26

10x16 Çift

52

16

5x5 Üç

95

29

5x7 Üç

89

27

7x9 Üç

52

16

5x5 Dört

85

26

5x7 Dört

52

16

5x5 Beş

52
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Videojet 1280 Inkjet baskı örneği kılavuzu
Açıklama

Baskı Örneği*

60 veya 70 mikron
püskürtme ucu
Standart boyutta kodlar ya da
yüksek netlik için daha büyük,
daha kalın kodlar yazdırma seçeneği

Çizgisel barkodlar
Otomatik tanımlama için
geniş bir barkod yelpazesi. UPC-A ve E;
EAN-8 ve 13; Kod 128 A, B ve C;
EAN-128; Kod 39; Aralıklı 2 / 5

60 Mikron püskürtme ucu

70 Mikron püskürtme ucu

İnsan tarafından okunabilir Kod 39

Aralıklı 2 / 5

UPC-A

2D Kodlar
Geniş standart
2D karekod ve QR yelpazesi

Çok vuruşlu
Sözcükler veya sayıları vurgular.
Kodları daha koyu ve kalın hale getirir

Kule yazdırma
Yığılmış ve otomatik ters

Ters çevrilmiş / yansıtılmış /
renkleri değiştirilmiş karakterler
Herhangi bir yöne giden
ürün hatlarına ve üretim hattında
çeşitli yönlerde bulunan
ürünler için kullanıma sahiptir

Benzersiz karakterli
diller

Çince

Japonca

Arapça

Grafikler ve logolar
PC’de özel logolar oluşturun ve
USB ile yükleyin

*Bu kılavuzda gösterilen baskı örneği kodları yalnızca gösterim amaçlıdır. Gerçek kodlama ortam, uygulama, raster ve yüzeye bağlıdır.
Videojet 1280 inkjet yazıcı, gerçek baskı hızına uygun raster'ı belirlemek için Otomatik Seçim işlevini kullanır. Lütfen kendi uygulamanıza ilişkin
baskı örneklerini görmek için bölgenizdeki Videojet temsilcinize danışın.
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Gönül rahatlığı standarttır
Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün
LifeCycle AdvantageTM sağlar.
Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel
ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş birliği yaparak bu
müşterilerin üretkenliklerini artırmak, markalarını koruyup
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım
önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları
ve InkJet (CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli
yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde
Videojet, dünya çapında 345.000'den fazla yazıcı kurulumu
gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama,
servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000’den
fazla ekip üyesiyle doğrudan faaliyetlerle sağlanmaktadır.
Bunun yanında, Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den
fazla distribütör ve OEM ile hizmet vermektedir.

Global Merkezler
Videojet Satış ve Servis Ofisleri
Üretim ve Ürün Geliştirme
Videojet Satış ve Servisinin
olduğu ülkeler
Videojet İş Ortağı Satış
ve Servisinin olduğu ülkeler

Tel: 0216 469 7982
E-posta: iletisim@videojet.com
veya www.videojet.com.tr
adresini ziyaret edin
Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah
Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul
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