
เครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์เจ็คแบบต่อเน่ือง
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เครือ่งพมิพ ์CIJ สรา้ง
ประสิทธภิาพใหผู้ใ้ชไ้ด้อยา่ง
งา่ยดาย



Videojet 1280

เครือ่งพมิพ ์CIJ 
ท่ีใชง้านงา่ย

2. ใชง้านงา่ย

1. เชื่อถือได้ 

เรายนิดีท่ีจะน�าเสนอเครือ่งพมิพว์นัท่ีระบบองิค์
เจ็คแบบต่อเน่ืองท่ีเหมาะส�าหรบัการท�างานของ
คุณ ท่ีคุ้มค่าเงนิท่ีสุด ออกแบบตามความต้องการ
ของคุณโดยมุ่งเน้นท่ีองค์ประกอบส�าคัญ 2 อยา่ง

เป้าหมายของคุณก็คือเป้าหมายของเรา
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Videojet ได้นิยามค�าวา่เรยีบงา่ยใหม่ ด้วยเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็คแบบต่อ
เน่ือง (CIJ) ของ Videojet 1280 ตัง้แต่การสัง่งานเครือ่งด้วยหน้าจอสัมผสัท่ีใช้
งานงา่ย ไปจนถึงฟีเจอรก์ารออกแบบท่ีให้เครือ่งสามารถตอบสนองการใชง้านได้
อยา่งชาญฉลาด เป็นเครือ่งพิมพ์ท่ีใชง้านงา่ยส�าหรบัผู้ใชทุ้กคน

• การสัง่งานเครือ่งด้วยหน้าจอสัมผสั SIMPLICiTY™ ขนาด 8 น้ิว
• หัวพิมพ์และระบบการใชง้านหมึกพิมพ์ของ Videojet ท่ีได้รบัการพิสูจน์แล้ว
• อุปกรณ์การดูแลรกัษาเครือ่งพิมพ์ Videojet SmartCell™ ท่ีเปล่ียนงา่ย
• มีพอรต์ I/O พ้ืนฐานทัง้หมด



เอาชนะปัญหาเหล่าน้ี...

ปรมิาณและการผลิต 
ท่ีไม่สอดคล้องกัน

การเปล่ียนแปลงของ 
อุณหภูมิในโรงงาน

สภาพแวดล้อมของโรงงานท่ีมี
ฝุ่นและความชื้น

การหยุดการบ�ารุงรกัษา 
ท่ีส่งผลกระทบอยา่งไม่คาดคิด

ไม่ต้องใชผู้เ้ชีย่วชาญ
เครือ่งพมิพ ์CIJ

การบ�ารุงรกัษาท่ีใชเ้วลานาน
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การบ�ารุงรกัษาเครือ่งตามระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้
แน่นอน ชว่ยลดความเส่ียงในการหยุดท�างาน
ของเครือ่งอยา่งกระทันหัน ซึง่ท�าให้การวางแผน
และการปรบัแผนงบประมาณเป็นกระบวนการ
งา่ยๆ

การออกแบบหัวพิมพ์แบบแยกส่วนท�าให้การเปล่ียนหัวพิมพ์
รวดเรว็และงา่ยดาย

ระบบตลับหมึก Videojet Smart 
Cartridge™ ท่ีไม่เลอะเทอะ ไม่
สิน้เปลือง และไม่มีขอ้ผดิพลาด 
จะระบายของเหลวทัง้หมดออก
จากตลับหมึก และป้องกันการ
รัว่ไหลเพิม่เติมในระหวา่งการจัด
ส่งและการจัดการ เม่ือรวมกับ
การออกแบบบรกิาร Videojet 
SmartCell™ ท่ีใชง้านงา่ย ไม่
จ�าเป็นต้องกังวลเก่ียวกับของเสีย
อนัตรายเลย ซึง่ชว่ยใหก้ารบ�ารุง
รกัษาตามปกติเป็นเรือ่งงา่ย

รุน่ 1280 มีวดีิโอ "วธิใีช"้ เพ่ือเตรยีมความพรอ้มท่ี
จะแนะน�าคุณเก่ียวกับงานพ้ืนฐาน โดยไม่ต้องฝกึ
อบรมมากนัก
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การออกแบบบรกิาร SmartCell ท่ีใชง้านงา่ย

การดูแลรกัษาเครือ่งท่ีงา่ยต่อง
การท�างาน
การหยุดการท�างานท่ีไม่คาดคิดของเครือ่ง หรอืการหยุดเครือ่งในการ
บ�ารุงรกัษาเครือ่งท่ีใชเ้วลานานท�าให้สูญเสียก�าลังในการผลิต
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อุปกรณ์ท่ีติดตัง้มาพรอ้มกับเครือ่งพมิพ์

พรอ้มใชง้านได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
•		 	Videojet	Smart	Cartridge™	ทไ่ีมเ่ลอะเทอะ	ไมส่น้ิเปลองื	และไมม่ขีออ้

ผิดพลาด
•		 	ลดของเสียและน�ากลับมาท�าใหม่ด้วยค�าแนะน�าทีละขัน้ตอนใน

อนิเตอรเ์ฟสผู้ใชท่ี้ใชง้านงา่ย
•		 	Workflow	Module	ชว่ยเพิม่ความสามารถในการท�างาน
•		 	การตัง้ข้อความอตัโนมัติโดยไม่ต้องปรบัตัง้ค่าจากผู้ใชง้านเครือ่ง

ใชง้านงา่ย
•		 	หน้าจอสัมผัสขนาด	8	น้ิวสามารถใชง้านได้งา่ย	เพียงแค่ได้รบัการฝึก

อบรมเบือ้งต้น
•		 	วดีิโอ	"วธิใีช"้	เพือ่เตรยีมความพรอ้มชว่ยลดความจ�าเป็นในการอา่นคู่มือ
•		 	การออกแบบ	SmartCell	ชว่ยใหง้า่ยต่อการบ�ารุงรกัษาเน่ืองจากเปล่ียน

อะไหล่ได้งา่ยเพยีงขัน้ตอนเดียว

มีตัวเลือกหมึก ท่ี
เหมาะสมกับงาน
พมิพข์องคุณ

การพิมพช์ิน้ส่วน

อา่น UV ได้

กล่ินไม่ฉุน

แหง้เรว็

บรรจุภัณฑ์อาหารท่ียดืหยุน่

เปล่ียนสีตามอุณหภูมิ

ล้างสารกัดกรอ่นได้

ทนต่อตัวท�าละลาย

ไม่มี MEK

ด้วยตัวเลือกหมึกมากกวา่สิบชนิด หมึก
ของ Videojet iQMark™ ได้รบัการ
ออกแบบมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการ
ของคุณ 

มาตราฐาน iQMark  ออกแบบและผลิตมาเพ่ือ
เพิม่ความคมชดั ความคงทน และเวลาท�างาน
ให้มากท่ีสุด ในขณะท่ีปฏิบัติตามขอ้ก�าหนดด้าน
ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม และข้อบงัคับ ท่ี
ครอบคลุม โดยผา่นการทดสอบเพ่ือให้แน่ใจวา่ตรง
ตามขอ้ก�าหนดและมสีการควบคุมคุณภาพในทุกขัน้
ตอน Videojet รว่มมือกับผู้ใชง้านเพ่ือชว่ยให้พวก
เขาบรรลุเป้าหมายความรบัผดิชอบขององค์กรด้วย
การเสนออุปกรณ์หลากหลายและมีความทนทาน
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คู่มือตัวอยา่งการพมิพข์อง Videojet 1280 CIJ
 

แบบอกัษร/
แถว ตัวอยา่งการพมิพ*์ ความเรว็ (ฟุต/นาที) ความเรว็ (ม./นาที)

5x5 เด่ียว 531 162

5x7 เด่ียว 456 139

7x9 เด่ียว 236 72

9x12 เด่ียว 256 78

10x16 เด่ียว 194 59

16x24 เด่ียว 95 29

25x34 เด่ียว 52 16

5x5 คู่ 194 59

5x7 คู่ 194 59

7x9 คู่ 95 29

9x12 คู่ 85 26

10x16 คู่ 52 16

5x5 สาม 95 29

5x7 สาม 89 27

7x9 สาม 52 16

5x5 ส่ี 85 26

5x7 ส่ี 52 16

5x5 หา้ 52 16
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คู่มือตัวอยา่งการพมิพข์อง Videojet 1280 CIJ

ค�าอธบิาย ตัวอยา่งงานพมิพ*์

มีทัง้หวัฉีดขนาด 60 หรอื 70 ไมครอน
ตัวเลือกในการพมิพร์หัส ขนาดมาตรฐาน  
หรอืรหัสท่ีใหญ่และหนากวา่ เพือ่ความคมชดั
มากขึน้

หัวฉีดขนาด 60 ไมครอน หัวฉีดขนาด 70 ไมครอน

บารโ์ค้ดเชงิเส้น
บารโ์ค้ดหลากหลายส�าหรบั การสรา้ง
เอกลักษณ์อตัโนมัติ UPC-A&E;  
EAN-8&13; Code 128 A, B&C;  
EAN-128; Code 39; Interleaved 2 of 5

Code 39 ท่ีคนอา่นได้ Interleaved 2 of 5

UPC-A

รหสั 2 มิติ
2D DataMatrix และ QR 
มาตรฐานจ�านวนมาก

หลายเส้นขดี
เน้นค�าหรอืตัวเลข และ 
ท�าใหง้านพมิพเ์ขม้และหนาขึน้

การพมิพแ์บบทาวเวอร์
ซอ้นและกลับด้านโดยอตัโนมัติ

อกัขระแบบกลับหวั / แบบสะท้อน / 
แบบกลับกัน
รองรบัรายการผลิตภัณฑ์ ในทุกทิศทางและ
ผลิตภัณฑ์ ในการวางแนวต่างๆ ใน สายการ
ผลิต

ภาษาอกัขระเฉพาะ จีน

อารบิก

ญ่ีปุ่น

กราฟิกและโลโก้
สรา้งโลโก้แบบก�าหนดเองบนพซีแีละ 
อปัโหลดผา่น USB

* รหสัตัวอยา่งการพมิพท่ี์แสดงในคู่มือน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวอยา่งเท่าน้ัน งานพิมพ์จรงิจะข้ึนอยูกั่บสภาพแวดล้อม แอปพลิเคชนั แรสเตอร ์และวสัดุพิมพ์ เครือ่งพิมพ์ 
Videojet 1280 CIJ ใชฟั้งก์ชนั "เลือกอตัโนมัติ" เพ่ือก�าหนดแรสเตอรท่ี์เหมาะส�าหรบัความเรว็ในการพิมพ์จรงิ โปรดสอบถามตัวแทน Videojet ในพืน้ท่ีเพือ่ดูตัวอยา่งการพมิพท่ี์
ตรงกับคุณ



มาตราฐานการผลิตท่ีรองรบัความต้องการของผูใ้ชง้านได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ
Videojet Technologies เป็นผูน้�าระดับโลกของเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อ
เน่ืองบนผลิตภัณฑ์ท่ีใชง้านบนเครือ่งบรรจัุณฑ์ใน การพมิพร์หสั และการท�าเครือ่งหมาย 
พรอ้มหมึกพิมพ์ท่ีผลิตเพ่ือการใชง้านตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ 
LifeCycle AdvantageTM

เป้าหมายของเราคือการท�างานรว่มกันกับลูกค้าของเรา
ในอุตสาหกรรมสินค้าบรรจุภัณฑ์ส�าาหรบัผู้บรโิภค สินค้า
เภสัชกรรม และสินค้า อุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลืต ใน
การรกัษาภาพลักษณ์ของสินค้า ให้ตรงตามข้อก�าหนด และ
กฎระเบียบของการผลิตตามมาตราฐานอุตสาหกรรม จาก
ประสบการณ์ในการท�างานรว่มกับกับลูกค้า รวมทัง้ความเป็น
ผู้น�าด้านเทคโนโลยใีนระบบองิค์เจ็ตต่อเน่ือง (CIJ), องิค์เจ็ตแบบ
ใชค้วามรอ้น (TIJ), การพิมพ์ด้วยเลเซอร,์ งานพิมพ์ทับลอกลาย
ความรอ้น (TTO), การติดรหัสและการติดฉลากตามกรณี 
และการพิมพ์ท่ีหลากหลาย Videojet มีเครือ่งพิมพ์มากกวา่ 
345,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก

ลูกค้าของเรามีความเชื่อมัน่ในผลิตภัณฑ์ของ Videojet ใน
การพิมพ์บนผลิตภัณฑ์มากกวา่หม่ืนล้านครัง้ต่อวนั ท่ีรองรบั
ความต้องการทางการตลาดผ่าน แอปพลิเคชนั บรกิาร และ
การฝกึอบรมส�าหรบัลูกค้า โดยการบรหิารและการจัดการกับ
ฝา่ยขาย และฝา่ยบรกิารลูกค้าของ Videojet กวา่ 4,000 คนใน 
26 ประเทศทัว่โลก และยงัมีตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
Videojet พรอ้มบรกิารในการดูแลติดตัง้ รวมไปถึงการจัด
จ�าหน่ายพรอ้มเครือ่งบรรจุภัณฑ์ต่าง มากกวา่ 400 รายให้
บรกิารใน 135 ประเทศ
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ส�านักงานใหญ่
ส�านักงานขายและให้บรกิารของ Videojet

ศูนยก์ารผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส่วนให้บรกิารด้านการขาย
และให้บรกิารของ Videojet

ประเทศท่ีมีตัวแทนขายและการให้บรกิาร
สินค้าของ Videojet

mailto:ekkarath.vittayakom@videojet.com

