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Hướng dẫn về mẫu in Videojet SIMPLICiTYTM Tốc độ dòng tối đa cho phông chữ/dòng như minh họa

foot/phút (fpm) / mét/phút (mpm)

Phông chữ/
dòng Mẫu in* 1240/1280 1580 1880

1 dòng 4x5 Không có Không có 1.097 / 334
1 dòng 5x5 531 / 162 914 / 278 914 / 279
1 dòng 4x7 Không có Không có 960 / 293
1 dòng 5x7 456 / 139 800 / 244 800 / 244

1 dòng 7x9 236 / 72 356 / 109 533 / 163

1 dòng 9x12 256 / 78 256 / 78 256 / 78

1 dòng 10x16 194 / 59 194 / 59 305 / 93

1 dòng 16x24 95 / 29 96 / 29 96 / 29

1 dòng 25x34 52 / 16 53 / 16 56 / 17

Hai dòng 4x5 Không có Không có 452 / 138

2 dòng 5x5 194 / 59 256 / 78 376 / 115

Hai dòng 4x7 Không có Không có 480 / 146

2 dòng 5x7 194 / 59 267 / 82 400 / 122

2 dòng 7x9 95 / 29 125 / 38 229 / 70

2 dòng 9x12 85 / 26 85 / 26 85 / 26

2 dòng 10x16 52 / 16 53 / 16 56 / 17

3 dòng 4x5 Không có Không có 366 / 111

3 dòng 5x5 95 / 29 119 / 36 305 / 93

3 dòng 4x7 Không có Không có 274 / 84

3 dòng 5x7 90 / 28 90 / 28 229 / 70

3 dòng 7x9 89 / 27 53 / 16 121 / 37

4 dòng 4x5 Không có Không có 233 / 71

4 dòng 5x5 85 / 26 85 / 26 194 / 59

4 dòng 4x7 Không có Không có 163 / 50

4 dòng 5x7 52 / 16 53 / 16 136 / 42

5 dòng 5x5 52 / 16 53 / 16 56 / 17



Hướng dẫn về mẫu in Videojet SIMPLICiTYTM

Mô tả Mẫu in*

Lựa chọn nozzle 60 hoặc 70 micrômét
Các tùy chọn in mã in có kích thước chuẩn 
hoặc mã in lớn hơn, đậm hơn để có độ  
tương phản cao hơn

Nozzle 60 micrômét Nozzle 70 micrômét

Mã vạch tuyến tính
Nhiều loại mã vạch cho khả năng nhận 
dạng tự động. UPC-A&E; EAN-8&13;  
Mã in 128 A, B&C; EAN-128; Mã in 39;  
Xen kẽ 2/5

Mã in 39 mà con người có thể đọc được Xen kẽ 2/5

UPC-A

Mã in 2D
Nhiều loại mã 2D DataMatrix và mã QR tiêu 
chuẩn
(Tốc độ dòng tối đa cho mã in 2D 24x24 như 
minh họa là 73 fpm / 22 mpm)

Nhiều nét
Làm nổi bật các từ hoặc số và làm cho mã 
in tối hơn và đậm hơn

In dạng tháp
Xếp chồng và tự động đảo chiều

Ký tự đảo chiều / phản chiếu / đảo 
ngược
Thích ứng với các dây chuyền sản xuất 
theo bất kỳ hướng nào và các sản phẩm 
thuộc nhiều hướng khác nhau trong dây 
chuyền sản xuất đó

Các ngôn ngữ có ký tự đặc biệt
Tiếng Trung

Tiếng Ả Rập

Tiếng Nhật

Đồ họa và logo
Tạo logo tùy chỉnh trên máy tính rồi tải lên 
qua USB

*Mã mẫu in trong hướng dẫn này chỉ dùng để minh họa. Quá trình in mã thực tế phụ thuộc vào môi trường, ứng dụng, mành quét và chất nền. Máy in 
phun liên tục Videojet SIMPLICiTYTM sử dụng chức năng chọn tự động để xác định mành quét phù hợp với tốc độ in thực tế. Vui lòng liên hệ với nhân 
viên đại diện của Videojet tại địa phương để xem các mẫu in trong lĩnh vực ứng dụng cụ thể của bạn.
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Sự an tâm chính là tiêu chuẩn
Videojet Technologies là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nhận dạng 
sản phẩm, cung cấp các sản phẩm in ấn, in mã và đánh dấu trên dây chuyền, 
các dung dịch cho từng ứng dụng và Hỗ trợ LifeCycle của sản phẩm.

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 có hơn 400.000 máy in được lắp đặt trên 
toàn thế giới.

Khách hàng tin tưởng lựa chọn các sản phẩm của 
Videojet để in hơn mười tỉ sản phẩm mỗi ngày. Việc hỗ 
trợ bán hàng, ứng dụng, dịch vụ và đào tạo dành cho 
khách hàng được thực hiện 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 cho 135 quốc gia.

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
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