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Chất lượng in vượt trội, 
cho nhiều nội dung 
hơn trên không gian 
nhỏ hẹp
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Thời gian hoạt động dài liên tục • 

Công nghệ CleanFlow giúp đầu in

tự làm sạch, cho phép hoạt động

liên tục 300 giờ mới phải nghỉ,

dừng để làm sạch đầu in bằng 

tay một lần 
•  Sau 14.000h khách hàng mới 

cần dừng để bảo trì máy 

•  Đầu in tự căn chỉnh cho phép 
tự động điều chỉnh, hỗ trợ in với 
chất lượng tối ưu 

Năng suất tích hợp
• Tốc độ in cao lên tới 348m/ phút 

(in dòng đơn, số và kí tự)
• Truy cập vào máy và quản lý 

dữ liệu hiệu quả*
• Phục hồi dữ liệu nhanh chóng 

khi có lỗi sai nhờ có giao diện 
Clarity

Đảm bảo sự chắc chắn
• Nozzle có khả năng in phun với độ phân 

giải cao, với chiều cao kí tự xuống đến 
0.6mm.

• 

• Màn hình công nghệ Clarity đơn giản, 
dễ dàng,  giúp giảm thiểu các lỗi thao 
tác *

Đơn giản, dễ sử dụng
• Bộ trộn dạng module và đầu in được 

thiết kế theo khối giúp thay thế dễ dàng, 
nhanh chóng

• Hộp Cartridge thông minh ngăn ngừa 
cắm nhầm hoặc tràn mực dung môi

• Màn hình cảm ứng rộng 10.4” giúp
người dùng dễ dàng điều hành từ 
xa. *

Máy in phun liên tục độ phân 
giải cao dành riêng cho các đơn 
vị sản xuất yêu cầu in thông số 
nhỏ, chính xác cao.

* chỉ có trên VJ1650HR

Đối với những ngành yêu cầu in chữ nhỏ và chất lượng in cao, Videojet đã thiết 

kế riêng dòng HR để đáp ứng các tiêu chí khắt khe của khách hàng. Với khả 

năng in kí tự nhỏ tới 0.6mm và tốc độ lên tới 348m/ phút, máy in đảm cảo cung 

cấp các bản in trên các vị trí nhỏ, hẹp mà khách hàng mong muốn. Máy in cho 

phép in 3 dòng , in mã 2D và các loại barcode…rất nhiều thông tin trên một diện 

tích nhỏ.
Khách hàng trong nhóm này có thể lựa chọn 1 trong 2 seri máy:

+ VJ1650 với các ưu thế của phần mềm Clarrity, màn hình cảm ứng, các thiết 

bị tích hợp dễ dàng, kết nối với các công cụ, thiết bị khác trong nhà máy

+VJ1620 với bàn phím mềm đơn giản, dễ dàng sử dụng và không đòi hỏi nhân 

sự có chuyên môn hay thời gian bảo trì, bảo dưỡng nhiều.

Cả hai loại máy, tuy khác nhau ở một vài điểm, đều có những tính năng 

chung, đặc điểm nổi bật của dòng HR.

Công nghệ Ink DropTM cung cấp chính 
xác số các ký tự được tạo ra



Videojet High Resolution
Continuous Inkjet for micro
print applications

Cuộc cách mạng về đầu in siêu vi

TBC TBC

Mực đặc biệt

Nhằm đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của ngành, các 

nhà nghiên cứu Videojet đã sáng tạo các loại mực dành 

riêng cho dòng HR giúp mực có tốc độ khô nhanh hơn 

các loại mực thông thường, đồng thời đảm bảo độ bám 

bền hơn trong các môi trường chịu tác động về nhiệt 

hoặc hóa học. 

Tất cả các loại mực này khi nghiên cứu và sản xuất đã 

tuân thủ các tiêu chí RoHS (tiêu chuẩn cấm các vật liệu 

gây độc hại), phù hợp với các ứng dụng in trên bộ tản 

nhiệt, tụ điện, đầu nối và băng cách nhiệt cao…

Đầu in với nhiều cải tiến, bao gồm cả việc cho phép các hạt 
mực bay theo quỹ đạo khác nhau đã vượt qua các thách thức 
về chất lượng in kí tự bé trong các nhà máy có dây chuyền 
tốc độ cao.

Với đầu in siêu vi, máy có thể in nhiều dữ liệu hơn với chất lượng 
cao hơn, tốc độ cao hơn so với các máy in thông thường.

Với đầu in sử dụng công nghệ Clean Flow cho phép đầu in tự 

động làm sạch, hạn chế dừng hoạt động giữa chừng để vệ 

sinh, kéo dài thời gian hoạt động liên tục của máy.

Công nghệ CleanFlow™ giúp làm giảm bám mực và làm sạch đầu in

Máy in Vieojet HR của chúng tôi sử dụng công nghệ Videojet 
Precision Ink DropTM cùng với thiết kế tiên tiến của đầu 
in cho phép tạo ra 100.000 giọt/ s. Bên cạnh đó công nghệ 
mới giúp các giọt mực bay theo quỹ đạo khác nhau, theo 
nhiều hướng (tránh va chạm, làm sai kích thước giọt) nhờ 
đó nâng cao chất lượng in.



Bảng in mẫu

Tất cả hình ảnh được in tại 90dpi ngoại trừ các mẫu có dpi khác

Miêu tả Mẫu in

In một dòng 5x4

In một dòng 5x5

In một dòng 5x7

In một dòng 7x9

In hai dòng 5x5

In hai dòng 5x7

Tất cả phông chữ và chiều cao chữ

Lật đảo ký tự
Thiết bị cho phép in đảo dòng, lật nhiều 
chiều nội dung in, tuỳ yêu cầu của khách 
hàng

Ma trận 2D
Khả năng in nhiều dạng mã 2D, ma trận 
2D dạng chữ nhật bao gồm cả GS1

So sánh tương quan độ phân giải	(180,	90,	60)

Một số kí ngôn ngữ đặc biệt

Hình ảnh và logo

Ả rập Trung Quốc Nhật

In một dòng 10x16

In một dòng 16x24

In ba dòng 5x5

In mã vạch 16x24
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VIDEOJET® 1620HR VÀ 1650HR
Máy in phun ký tự nhỏ
Khả năng in
In từ 1-3 dòng với tốc độ

In 1 dòng = 348 m / phút (1142ft / phút)
In 2 dòng = 124 m / phút (408 ft / phút)
In 3 dòng = 72 m / phút (235 ft / phút)

(15 ký tự trên mỗi inch, in một dòng)

Ma trận font chữ
In 1 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
In 2 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 7x9
In 3 dòng:  4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 24

Các loại mã vạch
UPC	A&E;	EAN	8	&	13;	Code	128	A,	B	&	C;	UCC/EAN	128;
Code	39;	Interleaved	2	of	5;	2D	DataMatrix;	GS1;	QR	Code

Cỡ ký tự in
In hình vuông : 24*24
In khung hình chữ nhật :16*48
Chiều cao chuẩn của kí tự
Trong khoảng 0.6mm -7mm (0.024” - 0.276”), tuỳ thuộc vào font chữ

Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm
Tốt nhất: 6mm	(0.236”)
Phạm vi cho phép: 2mm – 12mm(0.079”	to	0.472”)

Giao diện hiển thị
1.	Màn hình cảm ứng 10.4”, công nghệ Clarity, LCD (với 1650 HR)

màn hình xanh 320*240 LCD (với 1620 HR)
2. Cả hai đều sử dụng giao diện đơn giản theo chuẩn WYSIWYG

Logo/ hình ảnh
Dễ dàng tạo logo và hình ảnh trên máy PC hoặc trực tiếp trên máy in 
thông qua phần mềm tạo logo của Videojet

Bộ kí tự
Trung Quốc, Nga / Bungari, Thổ Nhĩ Kỳ / Scandinavian, tiếng Hy Lạp, tiếng Ả 
Rập, tiếng Nhật / Kanji, Tiếng Do Thái, Hàn Quốc, Đông Âu và châu Âu / Mỹ

Ngôn ngữ và giao diện
Tiếng Anh, tiếng Ả Rập, Bungari, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, 
Đức, Hy Lạp, tiếng Do Thái, Hungary, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào 
Nha, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Trung Quốc , Thổ Nhĩ Kỳ và Việt nam
Trên 1650HR hiển thị tất cả các ngôn ngữ hiện hành

Cổng giao tiếp
RS232, RS485 và ethernet (tiêu chuẩn)
CLARiSOFT ™ / clarinet ™ thông qua RS232 và Ethernet
Quản lý tin nhắn qua USB

Lưu trữ bản tin
250 tin trên 1620HR, và nhiều hơn trên 1650HR

Cấp độ bảo vệ
IP65, không sử dụng khí nhà máy, vỏ máy bọc thép chống rỉ

Đầu in
Đầu in tự điều chỉnh nhiệt độ
Khí dương đầu in
Kích thước Nozzle: 40 micron
Đường kính : 41.3mm(1.63”) 
Chiều dài: 269.8mm(10.62”)

Dây đầu in
Linh hoạt
Chiều dài : 3m (9.84’) tuỳ chọn 6m (19.69’) 
Đường kính 21mm(0.83”)
Bán kính uốn cong: 101.6mm (4.0”)

Tiêu hao dung môi
2.4ml/ h

Bình chứa nguyên liệu
Bình mực thông minh 750ml (0.793 qt.)
Bình dung môi thô ng minh 750ml (0.793 qt.)
Khoang chứa mực 5L (5.28 qts.)**
Khoang chứa dung môi 5L (5.28 qts.)**

Nhiệt độ/ độ ẩm 
Hoạt động trong môi trường có nhiệt độ 5°C đến 45°C (41°F đến 113°F) và 
độ ẩm 0% to 90% RH (không bị ngưng tụnước)
Với một số mực đặc biệt có thể yêu cầu một vài thiết bị phần cứng hỗ trợ tuỳ 
vào môi trường khác nhau

Nguồn điện
Nguồn điện thông thườngng 100-200/ 200-240 VAC tại 
50/60Hz, 60W – 120W

Trọng lượng máy
Trong điều kiện khô ráo, chưa lắp đặt : 21kg(46.2	lbs).

Hỗ trợ ngoài
Khí khô
Các linh phụ kiện với chức năng riêng (tuỳ chọn theo nhu cầu)

* tùy chọn chỉ có trên 1650 HR
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© 2015 Videojet Technologies Inc. — Giữ mọi bản quyền
Videojet Technologies Inc. cam kết liên tục cải tiến sản 
phẩm. Chúng tôi có quyền thay đổi thiết kế và/ hoặc tính 
năng của sản phẩm mà không cần thông báo trước

Trụ sở chính

Văn phòng đại diện của Videojet

Nhà máy sản xuất và 
phát triển sản phẩm

Văn phòng đại diện ở quốc gia

Đại lý độc quyền của Videojet

Đại diện phân phối chính thức tại Việt Nam:

Công ty cổ phần Ấn Hồng

Đ/c: 24 ngõ 22 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 043 755 6266/ 755 6299

Website: www.anhong.com.vn

Đáp ứng khách hàng trên toàn thế giới trong hơn 30 năm qua 

Thương hiệu về sáng chế UptimePeace of Mind®thay cho lời hứa của Videojet về việc cung cấp giải pháp mã hóa và đánh dấu 

với thời gian hoạt động lâu dài và chi phí thấp nhất.  Với hơn 285,000 chi nhánh và đối tác trên toàn thế giới, Videojet xâm nhập 

sâu rộng vào ngành công nghệ mã hóa và đáp ứng hoàn toàn tốc độ phát triển của dây chuyền công nghệ

Tô chức có hoạt động ngành rộng nhất thế giới

Videojet được hỗ trợ bởi hơn 3.000 nhân viên tại 26 quốc gia và mạng lưới toàn cầu các nhà phân phối. Videojet cùng các đơn vị 

hỗ trợ đào tạo, bảo dưỡng, phụ tùng chính hãng Videojet và có dịch vụ khách hàng tốt hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

mailto:marketing.singapore@videojet.com



