
Grootkarakter inkjet

Videojet® 2351 en 2361
De 2351 en 2361 grootkarakter-
printers leveren duurzame, 
hoogwaardige codes, zelfs bij 
lange productieruns, met minimale 
tussenkomst.

De Videojet 2351 en 2361 grootkarakter inkjetprinters zijn 
uitermate geschikt voor het printen van variabele informatie, 
zoals barcodes, datums, ingrediënten, logo's en afbeeldingen 
op (verzend)verpakkingen. Dankzij de combinatie van een 
hoge printresolutie en een eenvoudige gebruikersinterface 
kunt u gemakkelijk berichten selecteren en snel, moeiteloos 
en vrijwel foutloos labels printen. De 2351- en 2361-printers 
bieden teksten, barcodes en logo's met een maximale grootte 
van 70 mm in hoge resolutie, waardoor het lijkt alsof ze 
voorbedrukt zijn. De printers bieden een mogelijkheid voor 
dooscoderen en helpen bij het voorkomen van kosten en 
overtollige voorraad met voorbedrukte dozen en etiketten. 
Dat scheelt u niet alleen opslagruimte maar ook kosten.

Meer uptime
•	 	Consistente	hoge-resolutie	tekst,	logo	en	barcodes,	zelfs	bij	langere	
printruns	in	stoffige	omgevingen

•	 	Innovatieve	technologie	handhaaft	uitstekende	printkwaliteit	
zonder	dat	dit	ten	koste	gaat	van	de	productiesnelheid	of	doorvoer

•	 	Inkt-gebaseerd	systeem	biedt	snel	opstarten	en	duurzame	codes	
ontworpen	om	de	toeleveringsketen	te	doorstaan

•	 	Videojet	LifeCycle	AdvantageTM	kan	onze	printer	helpen	te	werken	
met	piekefficiëntie	gedurende	de	gehele	levensduur

Diagnostiek
•	 	Minimale	interventie,	dankzij	ons	gepatenteerde	micropurge-
proces	en	unieke	retourleidingfilter	die	binnen	enkele	seconden		
kan	worden	vervangen

•	 	Vervang	voorbedrukte	verpakkingen	en	labels	en	druk	variabele	
gegevens,	waaronder	barcodes,	afbeeldingen	en	teksten,	af

•	 	De	resolutie	van	180	dpi	maakt	het	mogelijk	om	op	voorgedrukte	
generieke	verpakkingen	te	printen

•	 	Met	de	drukloze,	anti-lekbak	inktbus	kan	inkt	worden	vervangen	
zonder	dat	de	productie	stilgelegd	moet	worden

Code Assurance
•	 Videojet	CLARiTYTM	helpt	u	om	keer	op	keer	de	juiste	code	op	de	
juiste	plaats	op	het	juiste	product	te	drukken

•	 	Het	risico	op	bedieningsfouten	wordt	beperkt	door	de	eenvoudige,	
intuïtieve	software

•	 	Stelt	eenvoudig	boodschapparameters	in	en	beperkt	de	inzet	van	
operators	tot	vooraf	gespecificeerde	datumbereiken	om	fouten	te	
voorkomen

•	 	Gebruik	van	vloeistof-ID	(FIN)	om	te	voorkomen	dat	er	verkeerde	
inkt	wordt	toegevoegd

Gebruiksvriendelijkheid
•	 	Onafhankelijke,	zeer	compacte	eenheid	bespaart	ruimte	en	kan	
eenvoudig	worden	geïntegreerd

•	 	U	kunt	meerdere	printers	bedienen	vanaf	één	hoofdeenheid.	Ook	
kunt	u	de	printers	op	afstand	bedienen	vanaf	één	centrale	locatie

•	 	Eenvoudig	intern	vulproces	op	UI-basis,	waardoor	de	noodzaak	
voor	externe	vulapparaten	wordt	weggenomen

•	 	Het	luchtaangedreven	inktsysteem	elimineert	mogelijke	downtime	
door	onderhoud	aan	pomp,	solenoïden	en	andere	bewegende	
onderdelen



Bel	ons	op	0345-636 522
Stuur	een	e-mail	naar	info.nl@videojet.com  
of	kijk	op	www.videojet.nl

Videojet	Technologies	B.V.		
Gildenstraat	33
4143	HS	Leerdam
Nederland
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Videojet® 2351 en 2361
Grootkarakter inkjet
Printsnelheid
Barcode	printen	–	0,3	-	66	m/min	(1,0	tot	216	ft/min.)
Alfanumerieke	tekst	–	tot	132	m/min	(433	ft/min.)
De snelheden zijn afhankelijk van de dichtheid

Printafstand
0,5	mm	tot	4,0	mm	max.	(0,02	-	0,15")

Printgebied (per printkop)
2351:	53	mm	(H)	x	2000	mm	(L)	(2,1”	x	78”),	180	dpi
2361:	70	mm	(H)	x	2000	mm	(L)	(2,8”	x	78”),	180	dpi

Barcodes
Voldoet	aan	PTI,	GS1-128,	ITF-14	(UCC	dooscode),	SSCC-18,	EAN13,	UPC-A,	UPC-E,		
EAN8,	DataMatrix,	code	128,	I	2	van	5,	code	39,	overige	zoals	vereist

Bedieningsinterface
Full-color	5,7’’	LCD-touchscreen	Videojet	CLARiTYTM-interface
Standaard	taakselectie	en	databaseondersteuning
WYSIWYG-printvoorbeeld
Code	Assurance
Interne	diagnostiek

Afbeeldingen en logo's
Meerdere	grafische	formaten	ondersteund	met	gebruik	van	CLARiSOFTTM

Printcapaciteit
CLARiSOFTTM-pakket,	software	voor	het	ontwerpen	van	coderingen
Volledig	downloadbare	lettertypeondersteuning	voor	TrueType®-lettertypen
Schaalbare	tekst	inclusief	rotatie,	spiegel	en	omgekeerd	afdrukken
Automatische	'real	time'	en	datumfuncties
Automatisch	beste	vóór	datumberekening	en	concessiemanagement
Automatisch	inspringende	en	terugspringende	teksten,	tellers	en	barcodes
Uur,	dag	van	de	week,	dag	van	de	maand,	week	van	het	jaar,	maand	van	het	jaar,		
jaar	van	het	decennium	en	ondersteuning	voor	Arabisch	gegevens
Begin	van	de	dag,	dienstcodes,	fabriek,	machine,	ID	van	productielijn

Talen
Engels,	Arabisch,	Chinees	(Mandarijn),	Deens,	Nederlands,	Fins,	Frans,	Hebreeuws,	
Hongaars,	Italiaans,	Japans,	Duits,	Grieks,	Pools,	Portugees,	Roemeens,	Russisch,	Servisch,	
Spaans,	Zweeds,	Thais	en	Turks

Intern geheugen
512	MB	geheugen,	CompactFlash®

In-/uitgangen
Meerdere	in-	en	uitgangen	beschikbaar.	Neem	contact	op	met	onze	Service	afdeling	of	
raadpleeg	de	Technische	handleiding	voor	meer	informatie

Ondersteunde veldtypes
Vast,	variabel	(door	de	gebruiker	ingevoerd),	gecombineerd,	database,	tellers,	datum,	
afstanden,	tijd,	paragraaf	(tekstblokken)
Eenvoudige	vormen	(cirkels,	rechthoeken,	enz.)

Communicatieprotocollen
RS-232-punt-naar-puntcommunicatie
Ethernet	10/100	Base	TX-netwerkcommunicatie
Binaire	en	ASCII	communicatieprotocollen	en	Windows-stuurprogramma's
Host	pc-modus	(Database	op	afstand)	met	gebruik	van	CLARiNETTM

USB-verbinding	voor	het	downloaden	van	taken	en	voor	software-updates
Ondersteuning	van	Zebra	(ZPL)	protocol

Connectiviteit
Tot	max.	(4)	printkoppen	in	hoofd-/volgmodus
Groepsfunctie	voor	taakselectie	van	bediening	van	de	groepsprinters

Software voor netwerkbeheer
CLARiNETTM-netwerkbeheersoftware
CLARiTYTM-configuratiemanager
Standaard	'offline'	configuratie-	en	parameteropslag

Inkt/inktsysteem
Drukloze,	schroef-in	bus;	175	ml	of	365	ml
Beschikbare	kleuren:	zwart,	blauw,	groen,	oranje,	paars,	rood,	geel

Voeding
90	-	264	VAC,	47	-	63	Hz,	140	VA	(max)
Max.	0,7	Ampère	vereist

Luchttoevoer 
6	Bar,	90	psi,	droog,	niet	vervuild

Bedrijfstemperatuur
10°	-	35°	C	(50°	-	95°	F)

Gewicht
Met	behuizing:	12	lbs	(5,4	kg);	zonder	behuizing:	9	lbs	(4,1	kg)

Goedkeuringen
CE/UL60950:2000	(3e	editie)

Afmetingen

Naar print op productielijn
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