
Kiskarakteres tintasugaras feliratozó

Videojet® 1240

Egyszerűsített 
kiskarakteres feliratozás



Videojet 1240

A könnyen  
kezelhető  
CIJ nyomtató

2.    Egyszerű

1.    Megbízható  

Örömmel mutatjuk be – 2 kulcsfontosságú 
tényezőre összpontosítva – a legjobb ár-
érték arányú, általános feladatokra ajánlott 
kiskarakteres tintasugaras feliratozónkat, 
amelyet az Ön igényeinek szem előtt 
tartásával terveztünk.

Az Ön céljai a mi céljaink is
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A Videojet újradefiniálta az „egyszerű” fogalmát a Videojet 1240 
kiskarakteres tintasugaras (CIJ) feliratozóval. A felhasználóbarát 
kezelőfelülettől az okos kialakítási megoldásokig, mind az egyszerű 
gépkezelését szolgálják.
 
• Táblagépre emlékeztető 8 colos SIMPLICiTY™ kezelőfelület
• Bizonyított Videojet nyomtatófej és folyadékrendszer
• Egy, könnyen cserélhető Videojet SmartCell™ szerviz modul
• Minden elterjedt I/O port beépítve



Győzze le ezeket  
a kihívásokat...

Változó termelési 
mennyiségek és ciklusok

Hiányzó kiskarakteres 
tapasztalat

Változó hőmérséklet  
a gyártási területen

Poros és nedves termelési 
környezet

Nem tervezett és a gyártást 
megszakító karbantartási leállások

Időrabló karbantartás
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1.    Megbízható  

Kategóriájában  
a legmegbízhatóbb
A 1240 még tovább tökéletesíti a bevált Videojet 
nyomtatófejet és tintarendszert, ezzel stabil működést  
és megbízhatóságot eredményezve különböző működési 
körülmények között.
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Távoli elérés a VideojetConnect™  
Távoli Kapcsolat szolgáltatással*

* A szolgáltatás elérhetősége országonként eltérhet

A VideojetConnectTM Távoli Kapcsolat opcióval rendelkező 
kiskarakteres feliratozók távoli szerviz beavatkozást tesznek 
lehetővé.

Egy gombnyomással a kiskarakteres tintasugaras iparág legnagyobb 
szakemberhálózata válik azonnal elérhetővé. A technikus közvetlenül a 
gyártósoron tud segítséget nyújtani a hibaelhárításban és a feliratozó 
működésének távolról történő helyreállításában. Semmilyen más 
technológia nem biztosít ilyen gyorsan segítséget ahhoz, hogy Ön a 
szükséges pillanatban megfelelően tudjon dönteni.
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működtetés
Egyszerű Javítsa a működésbe 

állítási időt
Ne hagyja, hogy a változó termelési mennyiségek és ciklusok 
negatívan hassanak a termelése indítására.

A Videojet hosszú lejárati
idejű tintái biztosítják az 
egyenletes nyomtatási 
minőséget a legkülönbözőbb 
alkalmazásokban.

Csökkentse a költséges 
hulladékot
Alacsony használat mellett a tintakészletek lejárhatnak, 
mielőtt a teljes tintapatron felhasználásra kerülne.

A Videojet 1240 akár 14 napi állást követően is kiváló 
nyomtatási minőséget biztosít indításkor anélkül, hogy 
bármilyen további kezelői beavatkozást igényelne.



A Videojet Dynamic CalibrationTM 
segítségével a 1240 folyamatosan 
figyeli a környezeti feltételeket és 
automatikusan hozzájuk igazítja  
a nyomtatási paramétereket, hogy 
fenntartsa a kiváló nyomtatási 
minőséget és a maximális 
rendelkezésre állást.

A gépház magas minőségű 
rozsdamentes acélból készül 
a rozsdásodás minimalizálása 
érdekében, és IP55-ös védettsége 
segít a víz és por bejutásának 
megakadályozásában.

A 1240 feliratozó elérhető 
szárazlevegő-előkészítő egység 
opcióval, amely még nedves/poros
gyártási környezetben is biztosítja a 
fejtisztítások közötti hosszú gyártási 
ciklusokat.
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Távoli elérés a VideojetConnect™  
Távoli Kapcsolat szolgáltatással*

Működési 
adatok grafikus 
megjelenítése 
Reagáljon  
elsőként

Távoli 
helyreállítás 
Állítsa helyre 
elsőként

Távoli 
figyelmeztetések 
Értesüljön  
elsőként

Tinta
keverés

Szivattyú
sebesség

Tintasugár 
sebessége

Fúvóka
meghajtó

Fűtőszál

Csökkentse a váratlan 
leállások idejét
A hőmérséklet ingadozások és a poros/nedves környezet a feliratozó váratlan 
leállásához és/vagy a nyomtatási minőség romlásához vezethetnek.
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Egyszerű

használhatóság

2.    Egyszerű  

Egyszerű használat  
és karbantartás
Kísérje egyszerre figyelemmel nyomtatója állapotát, 
a folyadékszinteket, és a nyomtatandó feliratot az 
intuitív, érintőképernyős SIMPLICiTY™ kijelzőn.

kevesebb időre 
van szükség az 

alkatrész cseréhez*

95%-kal

Egyszerű működtetés 
Nincs szükség tapasztalatra a feliratozójával kapcsolatos napi 
teendők ellátásához, legyen szó akár felirat-készítésről vagy 
kellékanyag-cseréről.

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

Nem kell tintasugaras szakértőnek 
lenni vagy a szervizt hívni  
a karbantartáshoz. Csupán évente 
egy, 5 perces, a karbantartó által 
elvégezhető beavatkozás szükséges.
,,

*1240 szervizmodul a korábbi Videojet modellekhez képest

Karbantartáskor 
akár



Könnyű karbantartás
Termelési kapacitása csökkenhet a zavaró, váratlan 
leállások vagy az időigényes karbantartások miatt.

A kiszámítható megelőző 
karbantartás segít a kellemetlen 
meglepetések felszámolásában 
és egyszerűvé teszi a tervezést 
és a költségvetési ciklusokhoz 
való igazodást.

A fúvóka és az írófej az esetleges koszolódás esetén 
könnyen és gyorsan tisztítható a beépített öblítő 
funkcióknak köszönhetően. 

A szennyeződés-, veszteség-, 
és hibamentes Smart
Cartridge™ tintapatronok
az utolsó cseppig 
felhasználják a bennük lévő
folyadékokat, ill. a szállítás
és kezelés közbeni szivárgás
megakadályozására plusz
védelemmel rendelkeznek.
A Videojet SmartCell™ 
szervizmodulrendszer 
is hozzájárul a rutin 
karbantartási folyamatok 
egyszerűsítéséhez.

A 1240 beágyazott, könnyen érthető „Hogyan csináljam” 
videói végigvezetik a felhasználót az alapvető feladatokon, 
nincs szükség betanításra.
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Könnyen cserélhető SmartCell kialakítás
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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 SIMPLICiTYTM, 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

A legjobb ár-érték arányú, általános 
feladatokra ajánlott kiskarakteres 
tintasugaras feliratozónk, amelyet 
az Ön igényeinek szem előtt 
tartásával terveztünk.

A termelési rugalmasság fenntartása 
minőségi kompromisszumok nélkül

Bárhol is van szükség időszakos 
nyomtatóhasználatra, legyen szó akár 
rövid/szezonális gyártási ciklusokról, vagy 
hirtelen megnövekedett volumenről,  
a Videojet 1240 számos olyan funkcióval 
rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy 
ezeket a nyomtató mindig támogassa.

A kezelők betanítása:  
kezelés és karbantartás

Azon gyártó üzemek számára, ahol 
magas a fluktuáció, a Videojet 1240 
olyan beépített funkciókkal rendelkezik, 
mint például a SIMPLICiTY™ 
felhasználói felület, amelynek célja  
a kezelő - nyomtató interakciók 
csökkentése és az esetleges felhasználói 
hibák kiküszöbölése egy intuitív, 
táblagépre emlékeztető érintőképernyő 
segítségével.

Választhatnak továbbá a gépen 
könnyen elérhető „Hogyan csináljam” 
videókból is, amelyek segítenek az 
alapvető feladatok elvégzésében.

A cash flow kezelése és a váratlan 
költségek minimalizálása

A 1240 kiváló üzemeltetési költséggel 
rendelkező megoldást kínál azon 
költségérzékeny gyártók részére, akik 
korábban karbantartás-mentes 
nyomtatókat kerestek.

A kezelő által elvégezhető karbantartás 
lehetővé teszi, hogy a leállást olyan 
időpontra tervezzük, amely megfelel  
a termelés ütemezésének. A Videojet 
SmartCell™ szerviz modult évente 
csupán egyszer kell cserélni, amit  
a gépkezelő max. 5 perc alatt el tud 
végezni.
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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

•   A workflow modulok tovább bővítik a funkcionalitást

•   Az automatizált feliratkészítési szabályok csökkentik a kezelői 
beavatkozások számát

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

A felhasználásnak 
megfelelő 
tintaválaszték

Gyenge szagú

Gyorsan száradó

Flexibilis csomagolóanyagra

Metiletil-keton mentes

A számos választható  Videojet iQMark™ 
tintát úgy tervezték, hogy azok megfeleljenek 
ügyfeleink különböző igényeinek.

Az iQMark kellékanyagokat úgy tervezték, hogy 
maximalizálják az elérhető kontrasztot, tapadást és 
rendelkezésre állást, miközben megfelelnek a biztonsági, 
környezetvédelmi, és jogszabályi követelményeknek. 
Minden tételt tesztelünk annak ellenőrzése érdekében, 
hogy megfelel-e szigorú minőségellenőrzési előírásainknak. 
A Videojet a gyártókkal együttműködve segíti őket vállalati 
felelősségvállalási céljaik teljesítésében azáltal, hogy átfogó 
választékot kínál hosszú eltarthatóságú kellékanyagokból. 
Több mint tucatnyi választható változattal a Videojet 
iQMark™ tintákat úgy tervezték, hogy megfeleljenek az Ön 
igényeinek.
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Videojet 1240 kiskarakteres feliratozó írásminták

 

Mátrix / sor Írásminta* Sebesség (láb/perc) Sebesség (m/perc)

5×5 / 1 sor 531 162

5×7 / 1 sor 456 139

7×9 / 1 sor 236 72

9×12 / 1 sor 256 78

10×16 / 1 sor 194 59

16×24 / 1 sor 95 29

25×34 / 1 sor 52 16

5×5 / 2 sor 194 59

5×7 / 2 sor 194 59

7×9 / 2 sor 95 29

9×12 / 2 sor 85 26

10×16 / 2 sor 52 16

5×5 / 3 sor 95 29

5×7 / 3 sor 89 27

7×9 / 3 sor 52 16

5×5 / 4 sor 85 26

5×7 / 4 sor 52 16

5×5 / 5 sor 52 16
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Videojet 1240 kiskarakteres feliratozó írásminták
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Leírás Írásminta*

60 vagy 70 mikronos fúvóka
Választható a sztenderd méretű  
vagy nagyobb, vastagabb feliratok 
nyomtatása a jobb kontrasztért

60 mikronos fúvóka 70 mikronos fúvóka

Lineáris vonalkódok
Automatikus azonosításra használt 
vonalkódok széles választéka. UPC  
A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B&C; 
EAN 128; Code 39; Átfedés kettő az 
ötből

Code 39 – szemmel olvasható Átfedés kettő az ötből

UPC-A

2D Kódok
2D DataMátrix és QR kódok széles 
választéka

Többszörös vonal
Szöveg, számok és kódok sötétebb  
és vastagabb megjelenítéséhez

Torony nyomtatás
Torony és automatikus visszafelé írás

Fordított írás / Tükörírás / 
Visszafelé írás
Mód van bármilyen irányba futó 
gyártósoron különböző helyzetben 
elhelyezett termékek jelölésére.

Egyedi betűkészletet  
használó nyelvek

Kínai

Arab

Japán

Egyedi logó/grafika
Alkossa meg PC-n egyedi logóját  
és töltse fel USB-n keresztül

*A feltüntetett írásminták illusztrációként szolgálnak. A felirat a környezet, az alkalmazás, a mátrix és a feliratozandó felület függvénye.  
A Videojet 1240 CIJ nyomtató automatikus kiválasztás funkcióval rendelkezik, amely segít egy adott sebességhez a megfelelő mátrix kiválasztásában. 
Kérdezze az AMSY szakértőjét az Ön feladatára legalkalmasabb írásminták kiválasztásával kapcsolatban.



A megbízhatóság az alapcsomag része
A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba 
integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a 
speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle 
AdvantageTM minőséggel

Cégközpont

Videojet értékesítési- és szervizirodák

Gyártás és termékfejlesztés

Videojet leányvállalattal rendelkező országok

 Szerződött disztribútorokkal rendelkező országok

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek 
kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY 
Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve 
szakértő partnerként segítik ügyfeleinket – mára több 
mint 800 vállalkozást – a legmagasabb elvárásoknak 
is megfelelő jelöléstechnika kialakításában és 
alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú 
tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet 
fordítunk az ezeket követő folyamatokra is. 

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 
ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik 
vevőink magas szintű támo gatásával. Országos 
szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan 
reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és 
javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói 
hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli 
munkával elért, teljes körű vevői elégedettség 
eredményezhet.

AMSY – Fókuszban az ügyfeleink

AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004

Biztos pont a termelésben©2022 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.

Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikkeket, 
gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek 
során partnereink termelékenysége, hatékonysága nő, erősebb 
védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek 
az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari 
kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus 
tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomtatók,  
adatcímkézők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb 

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére 
alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 400 000 
üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk. 
Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint 
tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 
munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére. 
Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 
disztribútor forgalmazza.

Készülékértékesítés:
06 23 500 422


