Yazıcı performansını
ve operatör
verimliliğini artırır

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1580

Günlük işlemlerde
yazıcı iyileştirmeleri
sağlayan 1580
Mürekkep püskürtmeli inkjet kodlama endüstrisinde 40 yılın üzerindeki deneyimiyle Videojet,
kesintisiz çalışma huzuru sağlamak ve hatasız çalışmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir başka
Inkjet yazıcı sunuyor. 1580 inkjet yazıcı, yazıcı kullanma şeklinizi değerlendirmek ve iyileştirmeler
sunmak üzere bireysel yazıcı tüketimini kullanarak toplam sahip olma maliyetinizi azaltmaya
yardımcı olur. Ekrandaki uyarılar, uzman tanılamalar ve analizler sağlayarak hat üretkenliğini
olumsuz etkileyebilecek yazıcı sorunlarını düzeltmenize yardımcı olmak için yol gösterir.

Videojet OPTIMiZE ile yazıcınızın
işlemlerini izleyin ve toplam
sahip olma maliyetini (TCO)
azaltın
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• Yazıcıyla operatör etkileşimi
• Yazıcı çevresindeki ortam koşulları
• Yazıcı bakımı

Koşullar

Topla m S

Videojet OPTIMiZE ile 1580 inkjet yazıcı, yazıcı
üretkenliğini değerlendirebilir ve böylece üreticilere
aşağıdakileri iyileştirme önerileri sunabilir:

İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis
ile sunulan 1580 inkjet yazıcı, ekibinizin Videojet
uzmanlarına ulaşmasını sağlayarak üretkenliği
artırmaya ve potansiyel sorunları daha hızlı
gidermeye yardımcı olur.

azaltın

Gelişmiş yazıcı kafası, minimum operatör
müdahalesiyle tutarlı performans almanıza
yardımcı olan otomatik kurulum, kalibrasyon ve
ayarlama özelliklerine sahiptir.

Dakikalar içinde hızlı ve kolay bir şekilde
değiştirilebilen Videojet SmartCell™ bileşenleri,
maksimum hat üretkenliği elde etmenizi sağlar
ve hat duruş süreleri yaşamanızı önler.
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Fabrika havasına ihtiyaç duymadan maksimum
çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanan
benzersiz, isteğe bağlı CleanFlow™ teknolojisi ile
müdahaleye ihtiyaç duymadan daha uzun süre
çalışabilirsiniz.

Sıcaklık ve vizkozite değişimlerine otomatik
olarak uyum sağlayan Dynamic Calibration™
özelliğiyle tutarlı baskı kalitesi elde edin.
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Videojet SIMPLICiTY™ kullanıcı arayüzü, operatör
ile yazıcı etkileşimlerini azaltır, sezgisel, tablet
benzeri, 10 inç dokunmatik ekran sayesinde olası
kullanıcı hatalarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olur.

lm a Mali

Videojet 1580 inkjet yazıcı ile
maksimum performansa ulaşın

Çalışma Süresi Avantajı

Kolay Kullanılabilirlik

• 	Üretiminizi normal çalışma koşullarında tutan
yedek takviye tankını kullanarak minimum 8
saat ek çalışma süresiyle hat duruş süresini
önleyin

• 	Operatör ile yazıcı etkileşimlerini büyük oranda
azaltan Videojet SIMPLICiTY™ arayüzü ile olası
kullanıcı hatalarını ortadan kaldırın

• 	Hat duruş süresi yaşamadan, önleyici bakım
parçalarını kolayca ve güvenilir bir şekilde
değiştirin
• 	İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan
Servis ile planlanmamış hat kesintilerini
dakikalar içinde giderin ve yerinde servis
ziyareti ihtiyacını en aza indirin (yerel
kullanılabilirliğe bağlıdır)

• 	Sizin için sezgisel ve ana dilinize çevrilmiş tablet
benzeri, 10 inç dokunmatik ekranla yazıcınızı
kolaylıkla kullanın
• 	Dahili menülerle arayüzleri özelleştirin ve rutin
yazıcı işlemleri için rehber video eğitimlerine erişin

Kod Güvencesi

Verimli Çalışma

• 	Akıllı mesaj oluşturma işleviyle kodlama
hatası olasılıklarını azaltın

• 	Bireysel kullanım düzenlerinizi analiz edin ve
ekrandaki uyarılarla yazıcıda iyileştirme yapma
fırsatları yakalayın

• 	Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj
kurallarıyla operatör etkileşimine ihtiyaç
duymadan kod içeriğini otomatikleştirin
• 	Ürün kodlamaya daha hızlı başlamak için
mesaj oluşturma ve iş ayarlamayı kolaylaştırın

• 	İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis ile
teknik uzmanlara tek bir tuşla ulaşın
• 	Videojet Servisi ile zaman içinde daha da sıkı
çalışarak ayrıntılı analizler ve raporlama ile daha
etkin çalışın
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Kesintisiz çalışma
huzuru

Kanıtlanmış yazıcı kafası
teknolojisi

1580 inkjet yazıcı
performansınızı izleyin

1580 inkjet yazıcı, kanıtlanmış Videojet yazıcı kafası
teknolojisini kullanarak üretim hattınızda daha
yüksek çalışma süresi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
1580 inkjet yazıcı, fabrika havası kullanmadan
maksimum çalışma süresi sağlayan isteğe bağlı
CleanFlow™ yazıcı kafasıyla kullanılabilir. Mürekkep
birikmesini azaltan ve daha az temizlik gerektiren
delikli tasarım, daha uzun süre kesintisiz çalışma
sağlar. Seçenekler; 90 derecelik yazıcı kafası ile
60 veya 70 mikronluk püskürtme ucu içerir.

Hat üretkenliğini olumsuz
etkileyebilecek yazıcı
sorunlarını düzeltmenize
yardımcı olmak için uzman
tanılamaları, analizler ve
ekran kılavuzlarına erişin.

Parçaları kolayca ve güvenilir
bir şekilde değiştirin

Yedek takviye tankıyla
minimum 8 saat ek çalışma
süresi elde edin

1580 inkjet yazıcı, bütçe döngülerinizle
uyumlu öngörülebilir değiştirme aralıkları
için tasarlanmış parçaları kullanarak hat
duruş süresini azaltmaya yardımcı olur.
Parçaların dakikalar içinde sizin tarafınızdan
değiştirilebilmesiyle pazardaki en kolay parça
değiştirme olanağını sunar.
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Üretimi normal çalışma koşullarında tutan
yedek takviye tankını kullanarak hat duruş
süresini önleyin. Yedek takviye tankı, sıvı kartuşu
boşalsa bile minimum 8 saat çalışmaya devam
ederek değiştirme için üretim durmadan önce
uyarı verir.

Videojet SIMPLICiTY™ arayüzüyle kolay
kullanılabilirlik sağlayın
Videojet SIMPLICiTY™ arayüzü, operatör ile yazıcı etkileşimlerini
büyük oranda azaltır, sezgisel, tablet benzeri, 10 inç dokunmatik
ekranlı arayüz sayesinde olası kullanıcı hatalarının ortadan
kaldırılmasına yardımcı olur.
Tablet benzeri işlevsellik, ek eğitime ihtiyaç duymadan operatörün
ortak bir arayüzü hatırlamasını ve kullanmasını kolaylaştırır. Arayüze
birden fazla dil de eklenmiştir.

Menüler; sizi her adımda
yönlendirir
Dahili menüler, operatörlerinizin yalnızca
ihtiyaç duydukları seçenekleri görmelerine
yardımcı olmak üzere arayüzünüzü
özelleştirmenizi sağlar. Hata önleyici kurallar
şunları tanımlamanıza yardımcı olur:
düzenlenebilir alanlar, izin verilen veri türleri,
veri aralığı kısıtlamaları ve daha fazlası
müdahale sayısını ve olası kullanıcı hatalarını
büyük oranda azaltır.
Adım adım video talimatları operatöre
rutin görevlerde rehberlik eder.

Operatör etkileşimine ihtiyaç duymadan
kod içeriğini otomatik hale getirebilen
kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj
kuralları özellikli akıllı mesaj oluşturma
işlevi, kullanıcı kaynaklı kodlama hatalarını
büyük oranda azaltabilir.

Videojet LifeCycle
AdvantageTM ile hat
hacminizi ve üretim
kalitenizi artırın
Videojet 1580, çalışma süresi
taahhüdümüzü korumak, zaman içinde
operasyonları iyileştirmek ve
planlanmamış hat duruşlarında
kaybettiğiniz zamanı kurtarmanıza
yardımcı olmak için gelişmiş analiz,
uzaktan bağlantı ve en geniş servis
ağına sahiptir.

Yazıcınızdan
her zaman en iyi
performansı alın
Arızaları
hızla giderin ve
verimliliğinizi koruyun
Zaman
içinde yazıcınızın
olanaklarını ve kullanımını
iyileştirin
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Verimlilik göz önünde
bulundurularak tasarlandı
Optimize

Videojet OPTIMiZE
1580 inkjet yazıcı, Videojet OPTIMiZE yazılımını kullanır ve
yazıcınızın performansını daha iyi anlamanızı sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Yazıcı kullanımınıza dayanan ipuçları ve önerileri
kullanarak planlanmamış hat duruş süresini önleyebilir ve
toplam sahip olma maliyetini iyileştirebilirsiniz.
Aşağıdakilerle iyileştirilmiş yazıcı verimliliğinden yararlanın:
• Daha az kodlama hatası, israf ve yeniden yazdırma
anlamına gelen daha az yazıcı-operatör etkileşimi
• Fabrika sıcaklığı gibi, yazıcı çevresindeki ortam koşullarını
iyileştirmeye yönelik öneriler
• Sıvı kullanımı ve güç tüketimi dahil, yazıcı bakımı
konusunda rehberlik

Kirlilik yok, israf yok, hata yok
Smart Cartridge™ sistemi
Patentli kartuş tasarımı, kartuştaki sıvının
tamamını kullanarak maliyet tasarrufu
hedeflerinizi karşılar ve nakliye ile taşıma
sırasında sızıntıya karşı ek koruma sağlar.
1580 inkjet yazıcı için çok çeşitli çevre dostu
mürekkepler ve özel sıvılar.

SmartCell™ bakımı kolaylaştırır
Renk kodlu, değiştirmesi kolay Videojet SmartCell™
parçalarıyla rutin bakımı kolaylaştırın. Kullanıcı tarafından
değiştirilebilen parçaların, hangisi önce gelirse, yıllık olarak ya
da yazıcı 5000 saati doldurduğunda değiştirilmeleri gerekir.
Ekran uyarıları, bir parçanın değiştirilmesi gerektiğinde
önceden bildirim sağlayarak bakımların üretim takvimine
göre yapılabilmesini sağlar.
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İsteğe bağlı VideojetConnectTM Uzaktan
Servis* ile uzaktan erişim

İsteğe bağlı VideojetConnect™ Uzaktan Servis özellikli 1580 inkjet yazıcı,
dahili uzaktan servis olanağı sunar.
Parmağınızın bir dokunuşuyla dünyanın en büyük inkjet uzman ağındaki
uzmanlara anında ulaşın. Sorunların tespit edilmesine ve yazıcı
sorunlarının uzaktan giderilmesine yardımcı olması için teknisyeni
doğrudan hatta getirin. Başka hiçbir teknoloji, gerektiğinde doğru
kararları vermeniz için daha hızlı yardım sağlayamaz.
* Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir

Uzaktan Uyarılar:
İlk bilen
siz olun

Grafikler ve
performans verileri:
İlk müdahale eden
siz olun

Uzaktan Sorun
Giderme:
İlk sorun gideren
siz olun

** S
 ektörde önde gelen bir meşrubat şişesi üreticisi Videojet
LifeCycle Advantage™ özelliklerinin tamamından yararlanarak
yazıcının planlanmamış kullanım dışı kalma süresini %85’e
kadar azalttı. Videojet LCA uzmanları, VideojetConnect™
Uzaktan Servis veri analizi yazılımını kullanarak birçok yazıcıda
bir dizi hata buldular, hatalı kullanım ve bakımın temel
nedenlerini uzaktan tespit ettiler ve müşterileri uyararak
yazıcının planlanmamış kullanım dışı kalma süresini önemli
ölçüde azaltan özel operatör eğitimini hızla uygulanmasını
sağladılar.

Yazıcının planlanmamış
kullanım dışı kalma
süresinde %85 azalma**
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Gönül rahatlığı standart olarak sunulur
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 400.000'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
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