
Máy in phun liên tục
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In thông minh đơn giản
Giao diện có tính trực quan cao của chúng tôi cung 
cấp tính năng Đảm bảo chất lượng mã với các quy tắc 
chống mắc lỗi giúp giảm bớt lỗi của người vận hành. 
Ngoài ra, còn có các video "Hướng dẫn" dễ hiểu trên 
máy để hướng dẫn người vận hành thực hiện các 
thao tác cơ bản.

Sẵn sàng cho môi trường của bạn
Chuẩn IP55 đến IP66 giúp chống bụi và chống nước, trong 
khi công nghệ đầu in CleanFlow™ ngăn ngừa hiện tượng 
tích tụ mực có thể khiến máy in phun thông thường ngừng 
hoạt động. Công nghệ Dynamic Calibration theo dõi các điều 
kiện môi trường xung quanh và tự động điều chỉnh thông số 
để giúp duy trì chất lượng in vượt trội và đồng đều.

Bảo trì nhanh chóng và dễ dàng
Mô-đun bảo dưỡng SmartCell™ cho phép thực hiện 
quy trình bảo trì dự phòng đơn giản chỉ trong năm 
phút. Bạn có thể kết hợp quy trình bảo trì dự phòng do 
người vận hành thực hiện trong lịch trình sản xuất để 
đảm bảo năng suất dây chuyền tối đa và không phải 
tốn thêm thời gian ngừng hoạt động.

Tăng thời gian hoạt động và 
năng suất
Cải thiện hoạt động với các chức năng chẩn đoán 
OPTIMiZE™ và MAXIMiZE™ của Videojet. Và nhờ 
các tính năng như bình dự trữ dung môi, kéo dài chu 
kỳ vệ sinh đầu in, rửa tự động, v.v., người vận hành ít 
phải tương tác với máy in hơn và giảm bớt thời gian 
ngừng hoạt động.

Videojet SIMPLICiTY là giao diện thông minh tương tự máy tính bảng dành cho các 
máy in phun liên tục Videojet 1240/1280, 1580 và 1880. Giao diện này có cấu trúc 
trình đơn phẳng cung cấp khả năng điều hướng trực quan cao, quen thuộc với tất cả 
người dùng. Thiết kế chạm tối thiểu làm giảm hoạt động tương tác với máy in, loại bỏ 
các công việc không cần thiết và ít khả năng xảy ra lỗi hơn. 

Giúp người vận hành luôn tập trung 
vào hoạt động sản xuất với thiết kế 
chạm tối thiểu của SIMPLICiTY™



Với hơn 40 năm kinh nghiệm phát triển, Videojet cung cấp 
nhiều loại máy in phun liên tục và chuyên môn ứng dụng 
sâu rộng để giúp bạn xác định các giải pháp in phù hợp với 
nhu cầu của mình. Tất cả đều tích hợp SIMPLICiTY.

Cách thức in 
thông minh 
hơn

Videojet 1240/1280 
In phun liên tục đơn giản

Videojet đã định nghĩa lại sự đơn 
giản với các máy in CIJ 1240/1280 
của Videojet. Từ giao diện trực quan 
đến các đặc điểm thiết kế thông 
minh, đây là những chiếc máy in mà 
bất kỳ người vận hành nào cũng có 
thể dễ dàng sử dụng.

Videojet 1580 
Mang đến lợi thế về thời 
gian hoạt động

Máy in CIJ 1580 của Videojet đem 
lại sự an tâm về thời gian hoạt động 
và cung cấp hướng dẫn để đảm bảo 
vận hành không có lỗi, giúp giảm 
tổng chi phí sở hữu.

Videojet 1880 
Đảm bảo năng suất

Máy in CIJ 1880 của Videojet được 
thiết kế dựa trên hàng triệu giờ dữ liệu 
của máy in thực để mang đến một giải 
pháp trên nền kỹ thuật số giúp đảm 
bảo dây chuyền sản xuất hoạt động 
không bị gián đoạn.

Dễ vận hành
Chức năng tương tự máy tính bảng 
của SIMPLICiTY giúp người vận 
hành nâng cao khả năng tìm hiểu và 
ghi nhớ giao diện chung mà không 
cần đào tạo thêm. Giao diện cũng 
được nhúng bằng nhiều ngôn ngữ. 
Và với tính năng VideojetConnect™ 
Remote Service* tùy chọn, bạn có thể 
nhận được dịch vụ của đội ngũ hỗ trợ 
kỹ thuật lớn nhất trên thế giới chỉ với 
một thao tác chạm nút.

* Tùy thuộc vào khả năng cung cấp tại quốc gia 
của bạn
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Chính sách của Videojet Technologies Inc. là liên tục cải tiến sản phẩm.  
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Bắt đầu từ những loại mực được tạo ra cho chiếc máy in phun thương mại 
đầu tiên, hơn 40 năm kinh nghiệm về công nghệ mực và dung dịch đã được 
ứng dụng trong mọi loại mực mà Videojet tạo công thức và phân phối ngày 
nay. Với loại mực có công thức đặc biệt dành cho dòng máy in phun liên tục, 
Videojet có thể cung cấp loại mực lý tưởng cho ứng dụng của bạn.

Mực và nguyên liệu của chúng tôi giúp kéo dài thời gian hoạt động, giảm 
chất thải, cải thiện chuỗi cung ứng và in mã sạch sẽ, rõ ràng trong mọi lần 
in. Sở hữu công thức mang lại hiệu suất tối ưu và thời gian hoạt động tối đa, 
mực và nguyên liệu của chúng tôi là tiêu chuẩn vàng về chất lượng, thiết kế, 
hiệu suất, khả năng tương thích, tính tuân thủ và dịch vụ khách hàng.

Thiết lập tiêu chuẩn vàng về độ 
tinh khiết của mực, hiệu suất, độ 
tin cậy và dịch vụ khách hàng

Dịch vụ chuyên gia theo yêu cầu
Với bề dày kinh nghiệm chưa từng có trong việc bảo dưỡng và bảo trì thiết bị Videojet, đội 
ngũ hỗ trợ và dịch vụ toàn cầu của Videojet giúp bạn tối ưu hóa các giải pháp in mã và in 
khắc. Các kỹ thuật viên bảo dưỡng của chúng tôi được đào tạo chuyên sâu và chỉ phục vụ 
các nhu cầu bảo trì và bảo dưỡng.
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