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Lettertype/
regels

Max. lijnsnelheid voor voorbeelden zoals weergegeven (m/minuut)

Afdrukvoorbeeld spuitmond 70 micron (µ)1220 1520/1550 1600-serie* 1710

4x7 enkel N.v.t. N.v.t. 293 244

5x5 enkel 162 279 279 271

5x7 enkel 139 244 244 203

7x9 enkel
70 (70µ)
72 (60µ)

108 163 163

9x12 enkel 78 78 78 79

10x16 enkel 59 59 93 77

16x24 enkel 29 29 29 24

25x34 enkel 16 16 16 14

5x5 dubbel 59 78 115 96

4x7 dubbel N.v.t. N.v.t. 146 122

5x7 dubbel 59
61 (70µ)
81 (60µ)

122 102

7x9 dubbel 29
36 (70µ)
38 (60µ)

70 58

9x12 dubbel 26 26 26 21

10x16 
dubbel 16 16 16 14

5x5 drie 29 36
36 (70µ)
38 (60µ)

32

4x7 drie N.v.t. N.v.t. 81 67

5x7 drie 27 27 67 56

7x9 drie 16 16
16 (70µ)
37 (60µ)

31

5x5 vier 26 26 26 21

4x7 vier N.v.t. N.v.t. 20 16

5x7 vier 16 16 16 14

5x5 vijf 16 16 16 14

N.v.t. = Niet van toepassing     *1600-serie omvat 1620, 1650 en 1610 met dubbele printkop.
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Afdrukvoorbeeld spuitmond 60 micron (µ)

 

UHS *
Lettertype/

regels

Max. lijnsnelheid voor voorbeelden zoals weergegeven (m/minuut)

1620/1650
UHS Afdrukvoorbeeld spuitmond 50 micron (µ)

4x5 enkel 508

5x5 enkel 423

4x7 enkel 339

5x7 enkel 282

7x9 enkel 254

10x16 enkel 121

4x5 dubbel 254

5x5 dubbel 212

4x7 dubbel 191

5x7 dubbel 158

7x9 dubbel 91

4x5 drie 179

5x5 drie 149

4x7 drie 132

5x7 drie 110

zz

aa

De lineaire afdruksnelheid en tekenbreedte staan op alle 
CIJ-printers met elkaar in verband. De snelheden van 
Videojet UHS die vermeld worden in de bovenstaande 
tabel zijn gebaseerd op 10 tekens per inch.  
De maximale snelheid van de printers kan hoger of lager zijn, 
afhankelijk van de gekozen tekenbreedte.
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– Twee regels 4x7

– Twee regels 5x7

– Drie regels 4x7

– Drie regels 5x7

De snelheid wordt weergegeven in (meter per minuut)

*Er zijn meer lettertype-opties beschikbaar



Beschrijving Afdrukvoorbeeld

Vier regels 5x5 met 16x24 enkele regel

Logo met vier regels 5x5

9x12 dubbele regel in meerdere talen met 
10x16 enkele regel

10x16 enkele regel boven 5x7 enkele regel

Drie regels 5x7 met 2D DataMatrix

UPC-A-barcode met 25x34 tekst

Oneindig veel lettertypecombinaties  
mogelijk in hetzelfde bericht

Lineaire barcodes
Breed scala aan barcodes voor automatische 
identificatie. UPC A&E; EAN 8 & 13;  
Code 128 A, B&C; UCC/EAN 128; Code 39; 
interleaved 2 van 5

2D DataMatrix
Breed scala aan stadaard-2D en rechthoekige  
2D-DataMatrix, waaronder GS1

Meerdere tekenaanslagen
Om woorden of getallen te markeren en  
codes donkerder en vetter te maken

Toren afdrukken*
Om de nadruk te leggen op het hele bericht  
of specifieke tekens

Gedraaide/omgekeerde tekens
Voor productregels die verschillende  
richtingen op gaan op de productielijn

Talen met unieke tekens
Amerikaans, Arabisch, Bulgaars, Chinees,  
Oost-Europees, Europees, Grieks, Hebreeuws, 
Hongaars, Italiaans, Japans, Japans/Kanji, 
Japans/Katakana, Koreaans, Russisch, 
Vereenvoudigd Chinees, Scandinavisch,  
Thais, Traditioneel Chinees, Turks, Vietnamees

Grafieken en logo's
Maak aangepaste logo's op pc en upload  
ze via USB

Videojet 1000-serie printvoorbeeldgids
Oneindig veel mogelijkheden

Code 39 door mensen leesbaar

Interleaved 2 van 5

UPC A

Meerdere tekenaanslagen

Chinees

Arabisch

Katakana

Torenprint – gestapeld, automatisch omgekeerd

*Alleen beschikbaar op de modellen 1520, 1620, 1620 UHS & 1720

Duidelijke, 
consistente codes
De 1000-serie produceert de scherpste codes in de branche. Elke druppel inkt wordt 
uiterst nauwkeurig geplaatst zodat markeringen altijd duidelijk leesbaar zijn. Met Dynamic 
Calibration behoudt u automatisch een consistente afdrukkwaliteit, zelfs wanneer de 
omgevingsomstandigheden veranderen.

Voor iedere toepassing 
een inktsoort
Inkten op basis van kleurstof
Videojet heeft tal van inktkleuren in huis voor afdrukken op lichte 

substraten. Beschikbaar in zwart, rood, blauw en groen. 
 
 

Speciale inkten op basis van kleurstof
Sommige samenstellingen hebben speciale eigenschappen 
zoals kleurveranderingen bij retortprocessen, geoptimaliseerde 
prestaties voor hoge snelheden/kleine spuitmonden, reinigen 
met alkali, geschikt voor voedingsproducten en zichtbaar onder 
UV-licht.

 
Gepigmenteerde inkten voor hoog contrast
Videojet biedt gepigmenteerde vloeistoffen voor toepassingen 
die een hoog contrast of lichte codes op een donkere of moeilijk 
te markeren achtergrond vereisen. Deze inkten leveren duidelijk 
leesbare codes af voor toepassingen in markering van onderdelen, 
extrusie, bekabeling, drankverpakkingen, elektronica, voeding en 
persoonlijke verzorging.

De Videojet-printers van de 1000-serie zijn allemaal verkrijgbaar met 
een spuitmond van 50 (m.u.v. de UHS), 60 of 70 micron in de printkop. 
De spuitmond van 70 micron is geschikt voor klanten die een hoger contrast 
of vettere tekens, een meer zichtbare resolutie en grotere printafstand nodig 
hebben. De spuitmond van 60 micron is uiterst geschikt voor toepassingen 
waar een meer uitgesproken tekendefinitie (bijv. Aziatische en Arabische 
lettertypes), kleinere afdrukken (zoals op farmaceutische en cosmetische 
producten) en extra ruimte tussen meerdere regels vereist is. De spuitmond 
van 50 micron, en de hiervoor speciaal geproduceerde inkten, is ontworpen 
voor hogesnelheidstoepassingen die meer druppels per seconde en bijgevolg 
kleinere druppels vereisen. Deze spuitmond is ook geschikt voor kleinere tekens 
en/of meer tekens op dezelfde ruimte.

Spuitmond van 70 micron

Retortproces

Deze inkten worden gebruikt in de Videojet 1710 en leveren hoge kwaliteit, uitstekende adhesie en een superieur contrast.

Geschikt voor 
voedingsproducten

Spuitmond van 60 micron

Spuitmond van 50 micron

Ultrasnel



Bel naar 0345-636-500 
E-mail info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V. 
Techniekweg 26 
4143 HV Leerdam
Nederland

© 2013 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies is gericht op continue productverbetering.  
Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse aanpassingen en 
specificatiewijzigingen door te voeren zonder bekendmaking.  
TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple Computer, Inc.

Videojet® BX-serie binaire array-inkjetprinters.


