
Termotranszferes fólia felülnyomtatás

 Videojet 6230
A Videojet 6230-as modell egyszerű 
használatot és beépített kódbiztonsági 
rendszert kínál, amellyel jelentősen csökkenti 
a flexibilis csomagolások jelölése során 
előforduló, költséges hibák számát.

Növelje a megbízhatóságot és érjen el kiváló nyomtatási minőséget 
a Videojet 6230 termotranszferes fólia felülnyomtatóval. 
A sűrített levegő nélküli nyomtató a legkülönbözőbb gyártósorokba 
beépíthető. A 6230-as modell beépített kódbiztonsági rendszerével és 
egyszerű használhatóságával csökkenti a flexibilis csomagolások jelölése 
során előforduló hibák számát.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az alapcsomag része, ha a CLARiSOFT™ 
vagy a VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott sablonokat 
használjuk. Ezek az egyszerűen kezelhető feliratszerkesztő programok 
segítenek csökkenteni a kezelői beavatkozások számát, valamint az ebből 
adódó esetleges felhasználói hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az 
újrajelölések mennyiségét is. Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével 
a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról** is vezérelhető, ezzel is 
egyszerűsítve a gyártósor kezelő általi irányítását.

Egyszerű használat
• Könnyen és gyorsan cserélhető, nyomógombos rögzítésű szalagkazetta

• Táblagépre emlékeztető, intuitív 5”-os érintőképernyő, a más Videojet 
technológiáknál is használt CLARiTY™ kezelőfelülettel

Beépített termelékenység
•    Pontos szalagkezelés, a kétirányú léptető motorokkal minimálisra 

csökkenthetők a nyomatok közötti hézagok, és így csökken a 
szalagveszteség

• A 700 méteres szalaghossznak köszönhetően kevesebb szalagcserére 
van szükség mint a hagyományos hőfóliás  nyomtatásnál vagy más 
termotranszferes nyomtatási rendszereknél

• Egyszerű szalagvezetés, amely biztosítja a gyors szalagcseréket és a 
hatékony működést

• A Bluetooth® kapcsolat lehetővé teszi, hogy a kezelő akár egy Android 
telefonról irányítsa a nyomtatót

Megfelel az Ön egyedi gyártási igényeinek
• A levegőmentes működésnek köszönhetően nincs szükség sűrített levegőre

• Magas minőségű feliratot biztosít, akár 150 csomag / perc sebességig

• Egyedi kialakítású nyomtatóléc folyamatos és szakaszos nyomtatáshoz

• Kompakt kialakításával könnyedén beépíthető a legtöbb gyártósorba 

Kódbiztonság
• A WYSIWYG nyomtatási előnézetnek köszönhetően a kezelő gyorsan 

ellenőrizheti, hogy a megfelelő kód került-e kiválasztásra

• A beépített Kódbiztonsági szoftver segít csökkenteni a kezelői hibák számát 
és az ezekből adódó selejtes és újrajelölendő termékek mennyiségét

• A valós idejű időbélyegzővel elkerülhetők a dátum hibák

• Élvezze a VideojetConnect™ Design vagy CLARiSOFT™ szoftverek nyújtotta 
egyszerű feliratszerkesztést 

* Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó 
FCC és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.
** A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció 
használatához.



Videojet® 6230
Termotranszferes fólia felülnyomtatás
Nyomtatófej
32 mm, 200 dpi (8 pont/mm)

Nyomtatási mező mérete
Folyamatos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 100 mm
Szakaszos nyomtatási mód (szélesség x hosszúság): max. 32 mm x 47 mm

Nyomtatási módok
Folyamatos és szakaszos ugyanazon a berendezésen

Nyomtatási sebesség
Szakaszos: 50 mm/s – 300 mm/s
Folyamatos: 40 mm/s – 500 mm/s

Kezelőfelület
5 hüvelyk képátlójú színes QVGA CSTN LCD érintőképernyő
WYSIWYG nyomtatási előnézet 
Integrált diagnosztika 
Háromszintű jelszavas védelem 
Széles körű nyelvi támogatás

Szalagvezérlés
Direkt (kuplung nélküli), kétirányú szalagmeghajtás
 • szalagszakadás érzékelő
 • szalagvég érzékelő
 • szalagfogyasztás jelző
 • szalagtakarékos mód: radiális

Nyomtatási tulajdonságok
Teljes letölthető betűtípus-támogatás TrueType® betűtípusokkal
Fix és változtatható szöveg és numerikus mezők
Kezelő által bevitt szöveges és numerikus adatok (kínai is)
Rugalmas dátum- és időformátumok (belső óra alapján) 
Lejárati idő automatikus számítása
Rugalmas műszakkód formátumok

Vonalkódok
EAN8, EAN13, UPCA, UPCE és QR kódok

Szalaghosszúság
Max. 700 méter, elérhető számos minőségben és színben

Szalagszélesség 
min. 20 mm, max. 33 mm 

Képkezelés
Design
  Videojet CLARiSOFT™ CLARiSUITE™ vagy VideojetConnect™ Design sablonkezelő 

szoftverek
Tárhely
 Belső tárhely 30MB, 4GB-ig bővíthető
Üzenetfeltöltés
 USB adathordozó
 Ethernet
 RS232
 Videojet 6230 App* Bluetoothon keresztül**

Hálózatkezelő szoftver
CLARiNETTM 

Távoli fólianyomtató konfiguráló szoftver
CLARiTY™ konfigurációkezelő

Külső kommunikáció
USB adathordozó, Ethernet, RS232, ASCII és Binary kommunikációs protokollok

Külső bemenetek
Nyomtatás indítás
Nyomtatás tiltás
Forgójeladó (egy- vagy kétfázisú)

Külső kimenetek
Hibajelzés
Figyelmeztetés
Foglalt
Nyomtat

Standard master/follower alkalmazás
Egyetlen CLARiTY™ vezérlővel akár négy Videojet 6230 nyomtató vezérelhető 

Tápfeszültség igény
100-240 VAC, 50/60Hz, 24V (120W) 5A

Hőmérséklet tartomány
0-40 °C

Kezelőpanel

Nyomtatóház

Nyomtatási mező

* A Videojet 6230 applikáció a 4.4.4 (KitKat) vagy afeletti Android operációs rendszereket támogatja. 
Az Androidos telefonnak támogatnia kell a Bluetooth kapcsolódást a Videojet 6230 applikáció 
használatához.
** Bluetooth USB adapter szükséges a Videojet 6230 applikáció használatához. A Videojet 6230-as 
nyomtató csak a Videojet által szállított USB adapterrel használható, amely megfelel a vonatkozó FCC 
és CE előírásoknak. A helyi jogszabályok értelmében esetleg más minősítésre is szüksége lehet, amit 
a felhasználó országában kell a hatóságokkal ellenőrizni.
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Jelen tájékoztató az abban szereplő berendezések és tartozékok gyártója, a VIDEOJET Technologies Inc. (1500 N Mittel Blvd, Wood Dale, IL 60191, Egyesült Államok) által szolgáltatott adatok és gyártmányleírások, 
valamint termékspecifikációk alapján készült, kizárólag a gyártó által megadott információkat tartalmaz. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett. A VIDEOJET fenntartja a jogot 
arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni. A tájékoztatóban 
szereplő berendezés telepítésénél kiegészítő egységekre lehet szükség a termelési környezet függvényében. Az aktuális műszaki paraméterekkel és a termelési környezetének megfelelő telepítési lehetőségekkel 
kapcsolatosan keresse az AMSY Jelöléstechnika Kft-t a megadott elérhetőségeken.

Biztos pont a termelésbenKészülékértékesítés:

06 23 500 422


