
Termiczny druk atramentowy

Videojet® 8610 —  
przewodnik po próbkach 
nadruków



Tu nie chodzi o 
zbędne dodatki. Tu 
chodzi o spełnienie 
Twoich potrzeb 
w rzeczywistym 
świecie.
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Zawsze wyraźne nadruki
Wykorzystując rewolucyjną technologię druku na folii, tworzywach sztucznych i podłożach powlekanych, drukarka 8610 
łączy w sobie prostotę termicznego druku atramentowego z wydajnością atramentów na bazie MEK. Opatentowany 
wkład umożliwia drukowanie z rozdzielczością do czterech razy wyższą niż w przypadku ciągłego druku atramentowego, 
zapewniając doskonałą jakość i niezrównaną czytelność nadruków. Dostępnych jest wiele opcji znakowania — od małych 
i dużych czcionek po skomplikowane nadruki i kody kreskowe. 

Rozmiar 
czcionki Znaki Rozmiar czcionki

Rozdzielczość
pionowe x 
poziome

Nadruki/
wkład

Maks. prędkość liniowa
metry/min
stopy/min

9 pkt. 14

240 x 240 427 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 603 000 68 m/min
222 stóp/min

10 pkt. 20

240 x 240 257 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 352 000 68 m/min
222 stóp/min

12 pkt. 20

240 x 240 151 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 200 000 68 m/min
222 stóp/min

18 pkt. 16

240 x 240 101 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 131 000 68 m/min
222 stóp/min

32 pkt. 14

240 x 240 45 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 62 000 68 m/min
222 stóp/min

8 pkt. –

240 x 240 57 000 51 m/min
167 stóp/min

240 x 180 77 000 68 m/min
222 stóp/min



Wszechstronne funkcje znakowania 
Drukowanie wielu różnych czcionek, kodów kreskowych, a nawet grafiki

Rodzaj i wielkość 
czcionki

Kody kreskowe

Grafika

Różnorodność podłoży
Oznaczenia w wysokiej rozdzielczości na wielu różnych podłożach dzięki drukarce Videojet 8610
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Nr katalogowy SL000584

Siedziba światowa

Biura ds. sprzedaży i usług firmy 
Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje z biurami sprzedaży i serwisu 
firmy Videojet

Kraje z biurami sprzedaży i serwisu 
partnerów firmy Videojet

Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów w dziedzinie produktów do drukowania na bieżąco, znakowania 
i kodowania, płynów do określonych zastosowań oraz serwisu urządzeń w całym 
cyklu eksploatacji.

Naszym celem jest służenie pomocą klientom z branży 
produkcji pakowanych artykułów konsumenckich, 
produktów farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych  
w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwoju ich marek 
oraz podążaniu za trendami na rynku i zmianami przepisów. 
Firma Videojet jest liderem technologii i ekspertem w 
dziedzinie zastosowań ciągłego druku atramentowego (CIJ), 
termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania 
laserowego, druku termotransferowego (TTO), znakowania 
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych 
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowanych 
jest ponad 325 000 drukarek firmy Videojet. 

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu 
miliardach produktów dziennie. Firma oferuje pomoc  
w zakresie sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz 
zastosowań swoich rozwiązań za pośrednictwem ponad 
3 000 pracowników biur firmy w 26 krajach na całym 
świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna firmy Videojet 
obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów OEM, 
którzy obsługują 135 krajów.


