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Meer dan een 
machine alleen. 
Wij geven u 
meer dan wat u 
nodig heeft om 
uw doelen te 
behalen.

2 

Duidelijke, consistente codes
De 8610 biedt een revolutionaire printtechnologie voor folies, kunststoffen en gecoat materiaal en combineert de 
eenvoud van thermische inkjet met de prestaties van op MEK gebaseerde inkten. Een gepatenteerde cartridge biedt 
printresoluties die tot vier keer hoger zijn dan continuous inkjet voor prima leesbare codes in de hoogste kwaliteit. Er zijn 
meerdere codeeropties beschikbaar, van kleine tot grote lettertypen en complexe codes, waaronder barcodes. 

Grootte 
lettertype Tekens Grootte lettertype Resolutie

vert. x horiz.
Codes/

cartridge

Max. lijnsnelheid
meter/min.
Voet/min.

9 pt. 14

240x240 427.000
51 m/min
167 fpm

240x180 603.000
68 m/min
222 fpm

10 pt. 20

240x240 257.000
51 m/min
167 fpm

240x180 352.000
68 m/min
222 fpm

12 pt. 20

240x240 151.000
51 m/min
167 fpm

240x180 200.000
68 m/min
222 fpm

18 pt. 16

240x240 101.000
51 m/min
167 fpm

240x180 131.000
68 m/min
222 fpm

32 pt. 14

240x240 45.000
51 m/min
167 fpm

240x180 62.000
68 m/min
222 fpm

8 pt. –

240x240 57.000
51 m/min
167 fpm

240x180 77.000
68 m/min
222 fpm



Breed scala aan codes 
Print uiteenlopende lettertypen, streepjescodes en zelfs afbeeldingen

Lettertype en grootten

Barcodes

Afbeeldingen

Grote keuze in substraten
Coderen op tal van substraten in hoge resolutie met de Videojet 8610



Bel naar 0345-636-500 
E-mail info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
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Peace of mind als de norm

Videojet Technologies is een wereldwijde leider op het gebied 
van productidentificatie en levert producten voor inline printen, 
coderen en markeren, plus toepassingsspecifieke vloeistoffen en 
productlevenscyclusdiensten.

Ons doel is om samen te werken met klanten die verpakte 
consumentengoederen, farmaceutische en industriële 
goederen produceren en hun productiviteit te vergroten, hun 
merken te beschermen en uit te breiden en de trends en 
regels van de branche voor te blijven. Dankzij onze experts en 
brancheleidende technologie voor continuous inkjet (CIJ), 
thermo inkjet (TIJ), lasermarkering, thermo transfer 
overprinten (TTO), verpakkingscodering en labeling heeft 
Videojet wereldwijd al meer dan 325.000 printers 
geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen op producten van Videojet om 
dagelijks meer dan tien miljard producten te printen. 
Ondersteuning voor klantenverkoop, toepassingen, service en 
training wordt geboden door verkoopkantoren met meer dan 
3.000 teamleden in 26 landen wereldwijd. Daarnaast omvat 
het distributienetwerk van Videojet meer dan 400 
distributeurs en OEM's in 135 landen.


