
Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

 Videojet® 1280

Az intuitív kezelőfelülettől az okos 
kialakítási megoldásokig, a Videojet 1280 
kiskarakteres tintasugaras feliratozót könnyű 
kezelhetőségre tervezték.

A Videojet 1280 kiskarakteres tintasugaras feliratozóval 
könnyűvé válik a működtetés és a használat.

A Videojet 1280 kiskarakteres feliratozót úgy tervezték, 
hogy egyszerűen kezelhető és karbantartható legyen, 
ideális azoknak az ügyfeleknek, akik a maximális 
funkcionalitást keresik a lehető legjobb áron.

Ez a kiskarakteres feliratozó stabil teljesítményt és 
megbízhatóságot biztosít számos működési környezetben.

Rendelkezésre állási előny
• Ötvözi a Videojet korábbi modelljeinek már bizonyított és 

innovatív technológiáit 
• A moduláris kopóalkatrészek a felhasználó által elvégezhető 

könnyű és hibamentes cserét tesznek lehetővé
• Az opcionálisan elérhető VideojetConnect™ Távoli Kapcsolat 

szolgáltatásnak köszönhetően a készülékhez a szakértők 
közvetlenül tudnak kapcsolódni*

Kódbiztonság 
• A táblagépekre emlékeztető funkcionalitás megkönnyíti  

a kezelőfelület elsajátítását a kezelő számára, csökkentve  
a feliratozási hibák előfordulását 

• A SIMPLICiTY™, a táblagépre emlékeztető 8 colos, érintőképernyős 
kezelőfelület, nagy mértékben csökkenti a kezelői beavatkozások 
számát, hogy ezzel is segítsen kizárni a lehetséges kezelői hibákat

• A felhasználó által meghatározható feliratkészítési szabályok 
automatizálni tudják a felirat tartalmát anélkül, hogy a 
kezelőnek be kéne avatkoznia

Egyszerű használat 
• A könnyen kezelhető, 8 colos képátlójú érintőképernyő egyszerű, 

betanítás nélküli használatot tesz lehetővé
• A gépen könnyen elérhető „Hogyan csináljam” videóknak 

köszönhetően nem szükséges a Kezelői utasítást kéznél tartani
• A SmartCell™ szervizmodul dizájnnak köszönhetően  

a karbantartás a kezelő által egyszerűen elvégezhető

Beépített termelékenység
• Nincs szennyeződés, nincs veszteség, nincs hiba – Videojet Smart 

Cartridge™ tintapatronok
• A kezelői felületen megjelenő utasítások lépésről-lépésre 

támogatják a kezelőt a selejt és az utólagos újra jelölések 
minimalizálása érdekében

• Az automatizált feliratkészítési szabályok csökkentik a kezelői 
beavatkozások számát

* A szolgáltatás elérhetősége országonként eltérhet



Videojet® 1280
Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Írási sebesség
1 sor írása akár 162 m/perc sebességgel 4 karakter/cm esetén

Karakter mátrix variációk
1 sor: 5×5, 5×7, 5×7 Torony, 7×9, 9×12, 10×16, 16×24, 25×34
2 sor: 5×5, 5×7, 7×9, 9×12, 10×16
3 sor: 5×5, 5×7, 7×9
4 sor: 5×5, 5×7
5 sor: 5×5

Lineáris vonalkódok
UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C; UCC/EAN 128;
Code 39; Átfedéses kettő az ötből; GS1 kódok

QR kódok
21×21, 25×25, 29×29, 33×33
Hibajavító módok L, M, Q vagy H

Datamátrix kódok
Négyzet alakban akár 32×32; Téglalap alakban akár 16×48

Névleges karaktermagasság
Választható 2 mm-től 10 mm-ig, betűtípustól függően

Fejtávolság
Optimális: 12 mm
Változtatható: 5–15 mm között

Kezelőfelület
8’’ (20,3 cm) képátlójú TFT–LCD érintőképernyő
WYSIWYG üzenetszerkesztő

Egyedi logó/grafika
Létrehozható az opcionális CLARiSOFT™ szoftverrel*

Karakterkészletek
kínai, orosz/bolgár, török/skandináv, román, görög, arab, japán/kandzsi, feröeri, héber, 
izlandi, koreai, kelet-európai, európai/amerikai és vietnámi

Nyelvi és kezelőfelületi opciók
angol, arab, bolgár, cseh, dán, holland, finn, francia, német, görög, héber, magyar, olasz, 
japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, thai, 
hagyományos kínai, török és vietnámi

Be/Kimenetek
Termékérzékelő (fotocella)
Sebességérzékelő (forgójeladó)
Állapotjelző lámpa
Állapotjelző relé kimenet
USB 2.0 (2 darab)
Ethernet LAN™ csatlakozás

Üzenettárolás
Több mint 250 összetett üzenet

IP védettségi fokozat
IP55 sztenderd, sűrített levegő nem szükséges, rozsdamentes acél gépház

 

Írófej
Fűtött írófej
Levegő túlnyomással, sűrített levegő nem szükséges (opcionális)
Átmérő: 41.3 mm Hossz: 269.8 mm

Fejkábel
Ultra hajlékony
Hossz: 2 m (3 m opcionális)
Átmérő: 23 mm
Hajlítási sugár: 101.6 mm

Hígítófogyasztás
7.0 ml/óra (MEK 20°C-on)

Folyadékpatronok
Tinta és hígító Smart Cartridge™ 750ml-es patronok

Hőmérséklet / páratartalom-tartomány
0–50 °C
0–90% relatív nedvességtartalom, nem kicsapódó
Bizonyos tintatípusok esetén; a telepítésnél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet 
függvényében

Elektromossági követelmények
Névleges feszültség ellátás: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 70 W

Súly
Nettó ~ 17,9 kg szárazon (feltöltés nélkül)

Opciók
Levegő előkészítő egység magas páratartalmú környezethez (sűrített levegő szükséges)
RS232 csatlakozó (USB - soros DIN-5 (apa) adapter)
SIMPLICiTYTM munkafolyamat modulok
Tartozékok széles választékban
Sebességnövelő munkafolyamat-modul

*  Vonalkód szerkesztéshez és más, összetettebb feladatokhoz CLARiSOFT® szoftver 
szükséges

Biztos pont a termelésben
©2020 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett.

A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. 

A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.
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Kellékanyagok:
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Szerviz:
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