
Máy in laze trong tầm tay

Hệ thống máy khắc laze

Máy in laze CO2 Videojet® 3210



Đạt cấp độ mới về hiệu suất 
và chất lượng in mã với máy 
in laze CO2 đẳng cấp thế giới 
được thiết kế để ai cũng có 
thể sử dụng.
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Với máy in laze CO2 Videojet 3210, 
bạn sẽ không phải đánh đổi giữa 
chất lượng và chi phí. Kỹ thuật tiên 
tiến và chuyên môn sâu rộng về ứng 
dụng laze được kết hợp trong một 
thiết kế tinh tế để ai cũng có thể thực 
hiện được việc in mã bằng laze.

Cho dù mới làm quen với in mã 
bằng máy in laze hay nâng cấp từ 
hệ thống cũ hơn, 3210 sở hữu thiết 
kế giúp chuyển đổi suôn sẻ với 
giải pháp một hộp nhỏ gọn, vừa dễ 
lắp đặt vừa không đòi hỏi đào tạo 
nhiều cho người vận hành.

Hiện đại hóa quy trình sản xuất 
với máy in laze CO2 Videojet 
3210, thiết kế đưa máy in laze 
vào tầm tay bạn.

Hệ thống laze mang lại những lợi 
ích độc đáo so với các giải pháp in 
mã truyền thống. Với nguồn laze 
tuổi thọ cao, mã chất lượng cao và 
không có vật tư tiêu hao, máy in 
laze CO2 3210 là sự lựa chọn hiệu 
quả cho hoạt động sản xuất của 
bạn.
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Sản phẩm cao cấp, giá trị xứng 
tầm
3210 mang đến chất lượng chuẩn Videojet với 
giá cả phải chăng để ai cũng có thể sử dụng 
công nghệ laze.

Thiết kế chính xác, sử dụng linh 
hoạt 
Công nghệ đặc biệt của Đức với thiết kế thành 
phần cao cấp đảm bảo mang đến hệ thống chất 
lượng cao, đáng tin cậy có thể xử lý nhiều loại 
ứng dụng.

Vang danh trường quốc tế, thân thuộc tại địa phương

Với sự tin cậy của khách hàng ở 135 quốc gia, Videojet là công ty dẫn đầu trong 
ngành trong việc cung cấp hệ thống laze chất lượng cao, đáng tin cậy mà khách 
hàng có thể tin tưởng.

Máy in laze trong tầm tay
Máy in laze CO2 3210 được xây dựng dựa trên 30 năm thiết kế máy in laze 
đẳng cấp thế giới, chuyên môn ứng dụng rộng rãi và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đặc 
biệt của chúng tôi nhằm đưa công nghệ laze Videojet đến với tất cả mọi người.

Trung tâm R&D về laze 
ĐứcTrụ sở toàn cầu

Hoa Kỳ



Giải quyết ứng dụng khó, vận 
hành đơn giản
Với hơn 30.000 máy in laze được lắp đặt trên 
khắp thế giới, Videojet là chuyên gia đã được 
chứng minh về sản xuất máy in laze dễ sử dụng, 
dù môi trường khắc nghiệt, ứng dụng khó khăn 
hay người vận hành thiếu kinh nghiệm như thế 
nào.
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Thiết kế mang 
đến hiệu quả
Thiết kế một hộp đơn giản đảm bảo khả năng tích hợp mượt mà vào dây chuyền 
trong khi giao diện người dùng trực quan với hướng dẫn tích hợp sẵn sẽ giúp bạn 
nhanh chóng thiết lập và đi vào hoạt động mà không cần đào tạo vận hành nhiều.

Vận hành đơn giản
Giao diện màn hình cảm ứng 
trực quan và trình hướng dẫn 
thiết lập giúp người dùng dễ 
dàng tạo lệnh in.

Thay đổi nhanh chóng
Kích thước nhỏ và cấu hình lắp đặt 
linh hoạt giúp việc thay đổi trên dây 
chuyền cực kỳ đơn giản. 

Hỗ trợ lắp đặt
Các kỹ thuật viên của Videojet luôn 
sẵn sàng hỗ trợ để đảm bảo máy in 
laze của bạn được thiết lập nhanh 
chóng và chính xác. 

Dễ dàng tích hợp
Thiết kế gọn, nhẹ giúp dễ 
dàng tích hợp vào dây 
chuyền.
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648,3 mm / 25,5 inch
Chiều dài



Nguồn laze tuổi thọ cao
Nguồn laze làm mát bằng không khí với 
tuổi thọ dự kiến 50.000 giờ cho thời gian 
sử dụng máy in kéo dài với yêu cầu bảo 
trì tối thiểu.

Mã không thể xóa bỏ
Mã in vĩnh viễn mang đến khả 
năng bảo vệ chống hàng giả ngay 
trong sản phẩm của bạn.

Không có vật tư tiêu hao
Hệ thống laze không cần dùng vật tư 
tiêu hao nên bạn không bao giờ phải lo 
dự trữ mực và dung môi nữa. 

Mã rõ ràng, sắc nét 
Mã in laze chính xác, dễ đọc và 
giúp truyền tải chất lượng của 
sản phẩm.

7

Giải pháp tốt hơn cho 
dây chuyền của bạn
Hệ thống laze lý tưởng cho những khách hàng muốn đạt được 
chất lượng mã in vượt trội mà không cần tốn nhiều công sức.

160,0 mm / 6,3 inch

191,5 mm /  
7,5 inch

Chiều cao

Chiều rộng
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Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với khách hàng trong 
ngành hàng tiêu dùng đóng gói, dược phẩm và hàng 
hóa công nghiệp để cải thiện năng suất, bảo vệ và 
phát triển thương hiệu của khách hàng, cũng như đi 
trước đón đầu xu hướng và quy định của ngành. Với 
các chuyên gia về ứng dụng dành cho khách hàng 
cùng công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực In phun liên 
tục (CIJ), In mực nhiệt (TIJ), Khắc laze, In truyền nhiệt 
(TTO), in mã và nhãn vỏ hộp, cũng như in ấn mảng 
rộng, Videojet đã có hơn 400.000 máy in được lắp đặt 
trên toàn thế giới.

Khách hàng của chúng tôi sử dụng sản phẩm của 
Videojet để in trên hơn mười tỷ sản phẩm mỗi ngày. 
Chúng tôi hỗ trợ việc bán hàng, ứng dụng, dịch vụ và 
đào tạo cho khách hàng thông qua các hoạt động trực 
tiếp với hơn 4.000 thành viên nhóm tại 26 quốc gia 
trên toàn thế giới. Ngoài ra, mạng lưới phân phối của 
Videojet bao gồm hơn 400 nhà phân phối và OEM, 
phục vụ tại 135 quốc gia.

Gọi đến số (+84) 838 051 033 
Gửi email đến  
marketing.singapore@videojet.com
truy cập www.videojet.sg

Videojet Technologies (S) Pte Ltd 
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579 
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Đang chờ bằng  
sáng chế

Videojet Technologies là công ty hàng đầu thế giới trên thị trường in 
nhãn mác nhận diện sản phẩm, cung cấp các sản phẩm in ấn, in mã 
và khắc laze trên dây chuyền, các dung dịch dành riêng cho ứng dụng 
và sản phẩm LifeCycle AdvantageTM.

Sự an tâm của khách hàng là tiêu chuẩn của chúng tôi

BỨC XẠ LAZE KHÔNG NHÌN 
THẤY ĐƯỢC

TRÁNH ĐỂ MẮT HOẶC DA TIẾP XÚC VỚI
BỨC XẠ TRỰC TIẾP HOẶC PHÂN TÁN

CÔNG SUẤT TỐI ĐA: 100 W
BƯỚC SÓNG: λ = 9 - 11 μm

NHÓM LAZE 4
(IEC 60825-1:2014)
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Trụ sở toàn cầu

Văn phòng Bán hàng & dịch vụ 
của Videojet

Sản xuất & phát triển sản phẩm

Các quốc gia có hoạt động Bán 
hàng & dịch vụ của Videojet

Các quốc gia có hoạt động Bán 
hàng & dịch vụ đối tác của 
Videojet


