Egyszerű használat
beépített kódbiztonsági
technológiával

Termotranszferes fólia felülnyomtatás

Videojet® 6230

Javítsa a nyomtatási minőséget a flexibilis
csomagolásokon, és csökkentse jelentősen
a hibás feliratok számát a Videojet
termotranszferes fólia felülnyomtató
technológiájával.

Design
Felhő alapú sablonkészítő program, mely
ingyenesen elérhető a VideojetConnect™
Productivity Suite részeként.
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Bemutatjuk a Videojet
6230 termotranszferes
fólia felülnyomtatót
A 6230-as a Videojet termotranszferes nyomtató család tagja,
melyet a termelékenység növelésére terveztek. A Videojet 6230 a
legújabb technológiai újításokat használja, hogy ezzel csökkentse
a flexibilis csomagolásokon előforduló feliratozási hibákat és
csökkentse a működtetési költségeket (TCO) a készülék bizonyítottan
költséghatékony megoldásaival.
Az egyszerű kialakítású kazetta akár 700 méteres

Előzze meg a hagyományos hőfóliás

szalagok használatát is lehetővé teszi, ezzel

nyomtatásnál vagy más termotranszferes

hosszabb gyártási ciklusok érhetők el, s mivel

nyomtatási rendszereknél gyakran előforduló

könnyen és gyorsan cserélhető, a termelésre nincs

kódhibákat és csökkentse a kezelői beavatkozások

negatív kihatása.

számát az előre beállított opciókkal.

A kódbiztonság a Videojet 6230-ban az

Az elérhető Bluetooth® kapcsolat lehetőségével

alapcsomag része, ha a CLARiSOFT™ vagy a

a 6230-as nyomtató akár egy Android telefonról**

VideojetConnect™ Design szoftverekkel létrehozott

is vezérelhető, ezzel is egyszerűsítve a gyártósor és

sablonokat használjuk. Ezek az egyszerűen

a nyomtató kezelő általi irányítását.

kezelhető feliratszerkesztő programok segítenek
csökkenteni a kezelői beavatkozások számát,
valamint az ebből adódó esetleges felhasználói

A Videojet 6230 ma nyújt megoldást a holnap
igényeire.

hibákat, csökkentve ezáltal a selejt és az
újrajelölések mennyiségét is.
* 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.

®A
 Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek és a Videojet általi használatuk engedéllyel történik.
A további védjegyek és nevek a megfelelő cégek tulajdonát képezik.
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Videojet 6230
Egyszerű használat
beépített kódbiztonsági
technológiával

Egyszerű használat
• 	Könnyen és gyorsan cserélhető,
nyomógombos rögzítésű szalagkazetta
• 	Táblagépre emlékeztető, intuitív 5”-os
érintőképernyő, a más Videojet
technológiáknál is használt CLARiTY™
kezelőfelülettel

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

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
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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

Gyakorlatilag
hibamentes
működés
Innovatív design
A Videojet 6230 könnyen
beépíthető a legtöbb gyártósorba és
alkalmas a legtipikusabb gyártási
környezetekben történő használatra.

A levegő nélküli kialakítás a következő
előnyöket nyújtja:
• Nem szükséges sűrített levegő
• Kevesebb kopóalkatrész, mivel nincs szükség
különböző levegőtömlőkre és csatlakozókra
• Egyenletes nyomtatási minőség a precízebb
nyomtatóléc vezérléssel
• Nem áll fenn annak kockázata, hogy a
kezelők nem megfelelő sűrített levegő
beállításokat alkalmaznak

Egyszerű
nyomtatóléc
kialakítás

Könnyen
használható
szalagkazetta

Egyszerű
szalagvezetés

Egyszerű
karbantartás
• Kevesebb és könnyen cserélhető kopóalkatrész,
hogy a gyártás a lehető leghamarabb újra
indulhasson
• A nyomtatófej könnyen cserélhető és nem
igényel további kezelői beavatkozást a
nyomtatás újraindulásához

Direkt
(kuplung nélküli),
kétirányú szalagmeghajtás

Robusztus és tartós
fém szalagvezető
tüske
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Design

Kódbiztonság

A 6230-as nyomtató kódbiztonsága a
Videojet CLARiSOFT™, CLARiSUITE™
vagy VideojetConnect™ Design
szoftverekkel készített sablonokkal
működik.

Kódbiztonság
1 WYSIWYG – megjelenik a
kiválasztott felirat valós képe
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2 Irányított felhasználói
adatbevitel a hibák elkerüléséért

3 Valós idejű időbélyegző

Fejlett vezérlés

A 6230-as nyomtató Bluetooth® kapcsolódási lehetőséggel is
rendelhető, így a készülék HMI helyett egy Android telefonon
futó Videojet 6230 applikációval is irányítható.

Teljesítményfunkciók

A mobiltelefon grafikus
kezelőfelületként (GUIGraphical User Interface)
is működhet és így nem
szükséges egy erre külön
dedikált kezelőegység.

A telefon „külső memóriaként” is
használható, feladatok küldhetők róla
a VideojetConnect™ Design szoftver
és a 6230-as nyomtató felé.

A telefonnal vonalkódról is
beolvashatók a feladatok, ez
tovább csökkenti a kezelői hibák
előfordulásának lehetőségét.
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A megbízhatóság az alapcsomag része
A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba
integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve
a speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle
AdvantageTM minőséggel.
Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikkeket,
gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek
során partnereink termelékenysége, hatékonysága nő, erősebb
védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek
az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari
kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus
tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomtatók,
adatcímkézők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére
alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 345 000
üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk.
Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint
tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000
munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére.
Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400
disztribútor forgalmazza.

Cégközpont
Videojet értékesítési- és szervizirodák
Gyártás és termékfejlesztés
Videojet leányvállalattal rendelkező országok
Szerződött disztribútorokkal rendelkező országok

AMSY Fókuszban az ügyfeleink
Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója az AMSY
Jelöléstechnika Kft. Munkatársaink több mint 25 éve
szakértő partnerként segítik ügyfeleinket - mára több
mint 800 vállalkozást - a legmagasabb elvárásoknak
is megfelelő jelöléstechnika kialakításban és
alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú
tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet
fordítunk az ezeket követő folyamatokra is.

Készülékértékesítés:

06 23 500 422

Magyarországon egyedülálló módon közel 20
ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik
vevőink magas szintű támogatásával. Országos
szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan
reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási és
javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú vásárlói
hűséget kizárólag a kompromisszumok nélküli
munkával elért, teljes körű vevői elégedettség
eredményezhet.

Biztos pont a termelésben

Kellékanyagok:
AMSY Jelöléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
www.amsy-jelolestechnika.hu
info@amsy-jelolestechnika.hu

06 20 994 99 44
Szerviz:

06 20 40 30 004
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