
Thermo inkjet

Wolke m610® Touch

De Wolke m610 Touch inkjetprinter biedt 
een unieke combinatie van functionaliteit en 
eenvoud in een printer.

De m610 Touch thermo inkjetprinter (TIJ) van Wolke is 
speciaal ontworpen voor life science- en industriële 
gebruikers en is de perfecte codeer- en markeeroplossing 
voor een reeks applicaties, van serialisatie tot eenvoudige 
datum- en partijcodering. De m610 Touch helpt klanten hun 
productiviteit, kwaliteit en efficiëntietargets te verbeteren 
met functies als: automatische cartridge-instelling, 
temperatuurcontrole en het op afstand bijhouden van het 
inktniveau. Van standaard alfanumerieke codes tot 
complexe barcodes en afbeeldingen, de m610 Touch kan 
een breed scala aan codes printen op hoge snelheid 
productielijnen.

Meer uptime
•  Geavanceerd communicatieprotocol voor bediening op afstand en 

serialisatie op hoge snelheid
•  Solid state elektronica zonder bewegende delen
•  Geen slijtage of vervanging van onderdelen met uitzondering van 

het inktcartridge
•  Temperatuurcontrole en het op afstand bijhouden van het 

inktniveau*

Ingebouwde productiviteit 
•  Hoge-resolutie prints (tot 600 dpi) geschikt voor camerasystemen 

aan de lijn
•  Vele soorten barcodes, waaronder DataMatrix en stacked symbolen
•  Vier printkoppen kunnen onafhankelijk van elkaar of tegelijkertijd 

printen
 

Code Assurance
•  Software om boodschapsjablonen aan te maken
•  Kleuren-touchscreen met WYSIWYG-beeldweergave om 

instellingsfouten te verminderen
•  De selecteerbare instelling van het inkttype zorgt ervoor dat de 

juiste inkt wordt gebruikt*
•  Optionele usb-scanner om boodschappen te selecteren

Gebruiksvriendelijkheid
•   Webserverfunctionaliteit en vier printkopontwerpen om lijn- en 

machine-integratie te bespoedigen
•  Intuïtieve, grafische gebruikersinterface met iconen
•  Automatische cartridgeherkenning en instellen*
•  Schoon, geen vervuiling op de werkplek

* Functie beschikbaar bij het gebruik van authentieke Videojet TIJ-inktcartridges



Wolke m610® Touch
Thermo inkjet
Lijnsnelheid/resolutiecapaciteit
Maximale resolutie van 600 x 600 dpi
1,5-109 mpm bij 600 x 240 dpi
Er zijn hogere lijnsnelheden mogelijk bij lagere horizontale afdrukresoluties

Printcapaciteit
Volledig downloadbare fontondersteuning met behulp van TrueType®-lettertypen
Vaste, variabele en gemengde tekstvelden
Flexibele opmaak datum/tijd/ploegcodes
Automatische berekening THT-data
Automatisch op-/aflopen tekst en tellers
Meerdere ondersteunde grafische formats (tot aan maximum printgebied) 

Barcodes
EAN8, EAN13, UPC-A/E, CODE 39, CODE128, EAN128, GS1 DataBar (waaronder 
2D-samenstelling), DataMatrix, QR, PDF417

Inktcartridge
Maximaal vier 12,7 mm hoge, 600 dpi-inktpatronen (stacked/stitched of onafhankelijk 
van elkaar gebruikt)
* Functies voor authentieke Videojet TIJ-inktcartridges: automatische cartridge-
herkenning en parameterinstellingen, batch-/lotnummer van de inkt volgen; het 
inktniveau op afstand bijhouden en hogere printsnelheden

Display
8,4-inch TFT SVGA (800x800) LCD-kleuren touchscreen 
WYSIWYG-printvoorbeeld
Volledig ingebouwde diagnostiek
Drie niveaus wachtwoordbescherming of geavanceerde wachtwoordbescherming
Uitgebreide taalondersteuning (in totaal 22)

Data-interface
RS232, Ethernet, USB-ondersteuning, Text Communicatie Protocollen

Afmetingen controller
244 mm lang  
92 mm breed  
170 mm hoog
Afmetingen zijn exclusief printkop, accessoire- en stroomkabels

Afmetingen printkop
Er zijn vier soorten printkoppen verkrijgbaar met verschillende afmetingen voor specifieke 
lijnintegratie. De volgende afmetingen gelden voor de standaard blauwe printkop:
115 mm lang 
110 mm hoog 
60 mm breed (bij wrijfplaat)
Afmetingen exclusief cartridge en kabels 
Rode, groene en gouden-printkopafmetingen variëren in lengte en hoogte van de blauwe printkop

Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 45 °C

Elektrische aansluitingen
100-240 AC 50/60Hz

Gewicht (controller)
3,2 kg

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

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

© 2018 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue productverbetering. Wij 
behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse aanpassingen en 
specificatiewijzigingen door te voeren. TrueType is een geregistreerd handelsmerk van Apple 
Computer, Inc.
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Controller Standaard blauwe printkop
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(4,50 inch)

50,00 mm 
(2,00 inch)
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49,00 mm 

(1,90 inch)
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34,00 mm 
(1,30 inch)

29,00 mm 
(1,10 inch)

244,00 mm 

(9,60 inch)

92,00 mm 

(3,62 inch)

17
0

,0
0

 m
m

 

(6
,6

9
 i
n
ch

)

48,00 mm 
(1,89 inch)

41,00 mm 
(1,61 inch)
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