
Atramentowy druk ciągły

Videojet® 1710
Doskonały czas sprawności w różnych 
zastosowaniach i czytelne kody. Drukarka Videojet 
1710 została zbudowana z myślą o klientach, którzy 
drukują kody o dużym kontraście na ciemnych lub 
utrudniających znakowanie podłożach.

Firma Videojet opracowała rozwiązanie pozwalające 
uzyskać czytelne kody ze zmiennymi danymi na ciemnych  
i trudnych do znakowania materiałach. To drukarka Videojet 
1710 typu CIJ do drukowania małych znaków. Umożliwia ona 
stosowanie silnie kontrastowych pigmentowych 
atramentów do tworzenia jasnych, czytelnych kodów na 
powierzchniach, na których atramenty barwnikowe nie są 
skuteczne, np. na kolorowym szkle, gumowych przewodach, 
kablach z tworzyw sztucznych czy ciemnej tekturze. Jest ona 
w stanie nadrukować różnego typu czcionki w wielu 
językach, jak również liniowe kody kreskowe, kody 2D 
DataMatrix, a także dowolne logotypy czy grafiki.

Wydłużony czas sprawności
•	 Technologia	CleanFlow™	zapobiega	powstawaniu	złogów	
atramentu,	co	w	przypadku	tradycyjnych	drukarek	
atramentowych	może	powodować	przerwy	w	pracy

•	 Nowy,	stożkowy	zbiornik	atramentu	minimalizujący	efekt	
naturalnego	osiadania	pigmentu

•	 Długie	przerwy	między	przeglądami:	żywotność	rdzenia	do	4000	
godzin	lub	12	miesięcy,	zależnie	od	tego,	co	wystąpi	wcześniej.

•	 Mechanizm	automatycznego	czyszczenia	głowicy	drukującej	
umożliwia	szybki	rozruch	nawet	po	dłuższych	przerwach	w	pracy

Produktywność w standardzie
•	 System	Dynamic	Calibration™	umożliwia	automatyczną	regulację	
parametrów	natrysku,	tak	aby	zagwarantować	wysoką	jakość	
druku.

•	 Specjalny	system	płynów	gwarantuje	odpowiednie	rozproszenie	
pigmentów	zarówno	podczas	drukowania,	jak	i	po	długim	okresie	
przestoju

•	 Szybkie	drukowanie	od	1	do	5	wierszy	tekstu

Wyjątkowa obsługa płynów
•	 Atramenty	pigmentowe	o	wysokim	kontraście	tworzą	jasne,	
wyraźne	kody	na	ciemnych	lub	wymagających	powierzchniach

•	 Nowatorski	system	zarządzania	płynem	w	prosty	i	skuteczny	
sposób	dostarcza	tusz	do	znakowanych	produktów	bez	znaczącej	
ingerencji	operatora

•	 System	dostarczania	płynów	Smart	Cartridge™	prawie	całkowicie	
eliminuje	wycieki	i	gwarantuje	użycie	prawidłowego	atramentu.

Prosta obsługa
•	 Jasny	wyświetlacz	z	podglądem	WYSIWYG	i	klawisze	funkcyjne	
zapewniają	łatwą	obsługę

•	 Wykorzystanie	poziomów	użytkownika	pozwala	rozdzielić	
eksploatację	od	instalacji	i	konserwacji

•	 Pola	użytkownika	z	podpowiedziami	ograniczają	ilość	błędów	
znakowania



Videojet® 1710
Atramentowy druk ciągły

Maksymalna szybkość linii
1–5	wierszy,	do	888	st./min	(271	m/min)	przy	60	dpi	(zobacz	Próbne	nadruki	–	przewodnik)

Konfiguracja matrycy czcionki
Zakres	rozdzielczości;	od	5x5	do	25x34,	druk	mozaikowy	(zobacz	Próbne	nadruki	–	
przewodnik)

Liniowe kody kreskowe*
UPC-A/E,	EAN-8/13,	kod	128	A/B/C,	UCC/EAN	128,	kod	39,	przeplatany	2	z	5,	GS1

Kody DataMatrix*
Od	10x10	do	32x32	i	od	18x8	do	48x16

Znamionowa wysokość znaku
Od	0,080”	(2	mm)	do	0,40”	(10	mm),	zależnie	od	czcionki

Odległość natrysku
Od	0,2”	(5	mm)	do	0,6”	(15	mm),	optymalna	0,5”	(12	mm)

Klawiatura
Membranowa	z	potwierdzeniem	dotykowym.	72	klawisze	alfanumeryczne	i	klawisze	
funkcyjne.	Układ	przypominający	typową	klawiaturę	komputera.

Wyświetlacz
Jasny	ekran	LCD	z	podświetleniem	o	rozdzielczości	320x240	i	przekątnej	5,7”	(14,5	cm)

Własne logo/grafiki
Tworzone	przez	użytkownika	za	pomocą	drukarki	lub	komputera	i	importowane	przez	USB

Zestawy znaków
Angielski,	arabski,	bułgarski,	chiński,	wschodnioeuropejski,	grecki,	hebrajski,	kanji,	
koreański,	rosyjski,	skandynawski,	turecki	

Języki i opcje interfejsu
angielski,	arabski,	bułgarski,	chiński	uproszczony,	chiński	tradycyjny,	czeski,	duński,	fiński,	
francuski,	grecki,	hebrajski,	hiszpański,	holenderski,	japoński,	koreański,	niemiecki,	norweski,	
polski,	portugalski,	rosyjski,	szwedzki,	tajski,	turecki,	węgierski,	wietnamski	i	włoski

Interfejs danych
szeregowy	RS232,	Ethernet	(opcjonalny)
Clarisoft/Clarinet®	przez	RS232	i	Ethernet
Zarządzanie	nadrukami	przez	USB

Przechowywanie informacji
standardowo	250	informacji

Ochrona środowiska
IP55	(opcja	IP65,	brak	pobierania	powietrza	z	fabryki),	obudowa	ze	stali	nierdzewnej

Głowica drukująca
Doprowadzenie	powietrza	na	wyposażeniu	Średnica	1,63”	(41,3	mm),	długość	10,62”		
(269,8	mm),	dysza	60/70	mikronów.

Zintegrowany przewód głowicy drukującej
Długość	9,8’	(3	m),	opcjonalnie	19,7’	(6	m),	średnica	0,9”	(23	mm),	promień	zagięcia		
3”	(76	mm)

Pojemniki z płynem
Wkłady:	atrament	0,63	qt	(600	ml),	płyn	uzupełniający	0.79	qt	(750	ml)

Zakres temperatury/wilgotności
Od	41	ºF	do	113	ºF	(od	5	ºC	do	45	ºC),	0-90%	wilgotności	względnej	(bez	kondensacji)
W przypadku niektórych tuszów rzeczywista instalacja może wymagać dodatkowego sprzętu
stosownie do warunków środowiska produkcyjnego.

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej
Prąd	przemienny	100–120	/	200-240	V	przy	50/60	Hz,	120	W

Masa w przybliżeniu
46	funtów	(21	kg)

Opcje
IP65	ze	stalą	nierdzewną	316	(brak	konieczności	pobierania	powietrza	z	fabryki)
Osuszacz	powietrza	do	wilgotnego	środowiska	(wymaga	powietrza	z	fabryki)
Dysza	o	rozmiarze	60	lub	70	mikronów
Wersja	dopuszczona	do	kontaktu	z	żywnością
Głowica	drukująca	pod	kątem	90	stopni
Szeroka	gama	akcesoriów

Zadzwoń	pod	numer	887 444 600,		
napisz	na	adres	handel.em@videojet.com
lub	odwiedź	stronę	www.videojet.pl
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Polityka	firmy	Videojet	Technologies	Inc.	przewiduje	ciągłe	doskonalenie	oferowanych	produktów.	
Zastrzegamy	sobie	prawo	do	wprowadzania	zmian	konstrukcji	lub	parametrów	bez	uprzedniego	
powiadomienia.
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Rdzeń skonstruowany specjalnie do 
atramentów pigmentowych
•	 inteligentne	połączenie	filtrów	pigmentowych	z	podzespołami		
o	zbliżonym	czasie	eksploatacji	przekłada	się	na	łatwość	
konserwacji	i	niezawodność

•	 Nowy,	stożkowy	zbiornik	atramentu	minimalizuje	efekt	
naturalnego	osiadania	pigmentu

•	 Rdzeń	pozwala	uniknąć	nieporządku	związanego	z	wymianami	
filtra	i	pompy

Głowica drukująca zapewnia dłuższą pracę bez 
czyszczenia
•	 Wysoko	wydajna	dysza	precyzyjnie	formuje	i	kieruje	kropelki	
atramentu,	zmniejszając	zanieczyszczanie	głowicy	drukującej

•	 Cyrkulacja	płynów	przez	kolektor	zapewnia	czystość	przy	
uruchamianiu	i	zatrzymywaniu

•	 Przefiltrowane	powietrze	napływające	przez	perforowany	panel	
przedni	odsuwa	od	głowicy	strumień	tuszu	i	kurz,	ograniczając	
tworzenie	się	złogów

•	 Gładka	powierzchnia	ułatwia	usuwanie	atramentu	pigmentowego
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