Mürekkep Püskürtmeli Inkjet

Videojet® 1280
Sezgisel arayüzden akıllı tasarım özelliklerine
kadar, Videojet 1280 mürekkep püskürtmeli
Inkjet yazıcı, çalıştırması kolay bir yazıcı olacak
şekilde tasarlanmıştır.

Sahip olma ve kullanılabilirlik, Videojet 1280 mürekkep
püskürtmeli Inkjet yazıcı ile artık daha kolay.
Videojet 1280 inkjet yazıcı, çalıştırması ve bakımı kolay
olacak şekilde tasarlanmıştır. Yatırım maliyetini en uygun
düzeyde tutup maksimum işlevsellik elde etmek isteyen
müşteriler için idealdir.
Bu inkjet yazıcı, çok çeşitli çalışma koşullarında tutarlı
performans ve güvenilirlik sağlar.

Çalışma Süresi Avantajı

Kolay Kullanım

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

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

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

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

• Teknik uzmanlarımıza doğrudan erişim için isteğe bağlı
VideojetConnect™ Uzaktan Servis’e bağlanabilme

Kod Güvencesi
• Tablet benzeri işlevleri, operatörün arayüzü daha kolay
öğrenmesini sağlayarak kodlama hatalarını azaltır
• SIMPLICiTYTM kullanıcı arayüzü, operatör ile yazıcı etkileşimlerini
büyük oranda azaltır ve sezgisel, 8 inç dokunmatik ekran
sayesinde olası kullanıcı hatalarının ortadan kaldırılmasına
yardımcı olur
• Kullanıcı tarafından tanımlanabilir mesaj kurallarıyla operatör
etkileşimine ihtiyaç duyulmadan kod içeriği otomatikleştirilebilir

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

Verimli Çalışma
• Videojet Smart Cartridge™ (Akıllı Kartuş) ile karışıklık yok, israf yok,
hata yok
• Kullanımı kolay operatör arayüzündeki adım adım kılavuzlarla israfı
ve yeniden yazdırma işlemlerini azaltın
• İş akışı modülleri işlevselliği artırır
• Otomatik mesaj kuralları operatör etkileşimini azaltır

Videojet® 1280

Mürekkep Püskürtmeli Inkjet
Hat hızı kapasitesi

Yazdırma kafası

Dakikada 162 metreye kadar hızlarda 1 - 5 satır baskı yapabilir
(inç başına 10 karakter, tek baskı satırı)

Isıtılmış yazıcı kafası
Pozitif hava, fabrika havası gerekmez (isteğe bağlı)
Çap: 41,3 mm (1,63 inç)
Uzunluk: 269,8 mm (10,62 inç)

Yazı tipi matris yapılandırması
Tek satır: 5X5, 5x7, 5X7 Kule, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Çift satır: 5x5, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Üç satır: 5x5, 5x7, 7x9
Dört satır: 5x5, 5x7
Beş satır: 5x5

Çizgisel barkodlar
UPC A ve E; EAN 8 ve 13; Kod 128 A, B ve C; UCC/EAN 128;
Kod 39; Aralıklı 2 / 5; GS1

Yazıcı bağlantı kablosu
Ultra esnek
Uzunluk: 2 m (6,56 fit) isteğe bağlı olarak 3 m (9,84 fit)
Çap: 23mm (0,91 inç)
Dönme yarıçapı: 101,6 mm (4,0 inç)

Sıvı kapları
Mürekkep ve Takviye Smart Cartridge™ 0,793 qt. (750 ml)

QR kodları

Sıcaklık/nem aralığı

21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Hata düzeltme modu L, M, Q veya H

0°C - 50°C (32°F - 122°F)
%0 - %90 RH yoğuşmasız

Karekodlar

Seçilmiş mürekkeplerle; gerçek kurulum üretim ortamı koşullarına bağlı olarak
ek donanım gerektirebilir

Kare Form en büyük 32x32; Dikdörtgen Form en büyük 16x48

Elektrik gereksinimleri

Nominal karakter yüksekliği
Yazı tipine bağlı olarak 2 mm (0,079 inç) ile 10 mm (0,40 inç) arasında seçilebilir

Atım mesafesi
Optimum: 12mm (0.472 inç)
Aralık: 5mm (0,197 inç) - 15mm (0,591 inç)

Kullanıcı arayüzü
8 inç yüksek yanıt hızına sahip TFT-LCD dokunmatik ekran
WYSIWYG dokunarak mesaj düzenleme

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 100-240 VAC, 70W

Yaklaşık ağırlık
Ambalajsız ve kuru: 17,9 kg (39,5 lb)

Seçenekler
Yüksek nem için kuru hava kiti (fabrika havası gerekir)
RS232 konektör kiti (USB - Seri DIN-5 erkek adaptör)
SIMPLICiTY™ İş Akışı Modülleri
Geniş aksesuar yelpazesi

Özel logo/grafikler
İsteğe bağlı CLARiSOFTTM yazılımı* ile oluşturulabilir

Karakter kümeleri

* CLARiSOFT Paket Kodlama Tasarımı yazılımı, barkodlar ve diğer
gelişmiş işlevler için gereklidir.

Çince, Rusça/Bulgarca, Türkçe/İskandinav Dilleri, Rumence, Yunanca, Arapça,
Japonca/Kanji, Faroe dili, İbranice, İzlandaca, Korece, Doğu Avrupa, Avrupa/
Amerika ve Vietnamca

Dil ve arayüz seçenekleri

345 mm (13,6, inç)

İngilizce, Arapça, Bulgarca, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca,
İbranice, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Sırpça,
Basit Çince, İspanyolca, İsveççe, Tay, Geleneksel Çince, Türkçe ve Vietnamca

mm

Ürün algılama girişi
Encoder girişi
İşaret lambası (Alarm ışığı) çıkışı
Röle çıkışı
USB 2.0 (2 adet)
Ethernet LAN™
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488 mm (19,2, inç)

Giriş / çıkış
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Mesaj depolama
250'den fazla karmaşık mesaj
342 mm (13,5, inç)

Çevresel koruma
IP55 standardı; fabrika havası gerekmez; paslanmaz çelik kabin

Tel: 0216 469 7982
iletisim@videojet.com
adresine e-posta gönderin veya
www.videojet.com.tr
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