
 
 

 
 
 
Trước đây, để dây chuyền sản xuất đạt được tốc 
độ nhanh đồng nghĩa với việc phải dung hòa với 
chất lượng in, sự chính xác và rõ ràng của bản 
tin. Với máy Video- jet 1620 UHS, bạn không bao 
giờ phải lựa chọn những điều đó lần nữa. 

 
 

Sự kết hợp độc đáo giữa phần cứng, phần mềm 
và các công thức mực in cải tiến, Videojet 1620 
UHS đáp ứng được những yêu cầu của dây 
chuyền sản xuất. Máy in này có tốc độ in 
nhanh hơn mà không làm ảnh hưởng tới nội 
dung mã code, chất lượng bản in, hoặc thậm 
chí cả thời gian hoạt động sản xuất. 
 
Máy in Videojet 1620 UHS là một máy in lý 
tưởng với tốc độ cao, khả năng tiếp nhận số 
lượng đầu vào lớn, cả trong những ngành như 
đồ uống, các sản phẩm từ sữa, bình, can. 

 
Tốc độ không ảnh hưởng tới chất lượng 
• Hệ thống phun mực chính xác của Videojet cho 

phép sắp xếp 1 cách chính xác các ký tự, ngay cả ở 

tốc độ cao nhất với khoảng cách in xa 

• Công nghệ định cỡ đột phá điều chỉnh các thông số 

in tự động để đảm bảo chất lượng in cao 

• Công nghệ cao cấp cho phép bạn thêm nội dung in 

mà không ảnh hưởng đến tốc độ: 

+ Tốc độ tối đa in 1 dòng: 1666ft/min (508m/min) 

+ Tốc độ tối đa in 2 dòng: 694ft/min (212m/min) 

+ Tốc độ tối đa in 3 dòng: 588ft/min (179m/min) 

Không có thời gian chết 
Máy in Videojet 1620UHS cung cấp thời gian hoạt động tối ưu 
thông qua: 
• Công nghệ làm sạch đầu in ngăn mực bám ở đầu in có thể gây 

ra việc tắt máy 
• Thời gian giữa 2 lần bảo trì dài hơn, tuổi thọ bộ core tới 14000 

giờ 
• Bơm trong hạn chế tối đa không khí bên ngoài và khả năng 

tạp chất thâm nhập dòng mực 
• Tự động làm sạch đầu in để khởi động nhanh ngay cả khi máy 

bị tắt đột ngột 

Không có chất thải, lãng phí mực và dung môi 
• Mức tiêu thụ dung môi giảm còn 2,4ml/h 
• Hệ thống kiểm soát thông minh hạn chế tối đa sự tràn mực và 

quản lý lượng mực và dung môi sử dụng 

 
 
 
 
 
 
Máy in phun liên tục 

1620 Tốc độ cao 
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Videojet 1620 Tốc Độ Cao 
Máy in phun liên tục 
Tốc độ in 
Có thể in từ 1 đến 4 dòng với tốc độ tối  đa: 
Tốc độ tối đa in 1 dòng: 1666ft/min (508m/min) Tốc độ tối đa in 2 
dòng: 694ft/min (212m/min) Tốc độ tối đa in 3 dòng: 588ft/min 
(179m/min) 
(In 1 dòng, 10 ký tự/inch) 
Cỡ chữ 
In 1 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7, 10x16, 16x24 In 2 dòng: 4x5, 5x5, 
4x7, 5x7, 7x9 
In 3 dòng: 4x5, 5x5, 4x7, 5x7 In 4 dòng: 4x5, 5x5 
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 
Ma trận dữ liệu 
10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 8x18, 12x36, 16x36, 16x48, 16x26, 
8x32 
Chiều cao ký tự 
Từ 0.039” đến 0.307” (1mm to 7.8 mm), tùy thuộc vào font chữ 
Khoảng cách từ đầu in đến sản phẩm 
Tiêu chuẩn: 0,394’’ (10mm) 
Tầm khoảng cách: 0.197” đến 0.787” (5mm đến 20mm) 
Bàn phím 
Bàn phím màng với khả năng phản hồi xúc tác bao   gồm 72 phím 
số, chữ cái và phím chức năng; các phím chức năng được bố trí 
theo kiểu bàn phím máy vi tính 
Hiển thị 
Màn hình LCD 5,7’’ có độ phân giải 320x240 WYSIWYG biên tập 
bản tin ngay trên màn hình In logo/đồ họa 
Có thể tự tạo file trực tiếp trên máy in hoặc máy vi tính bằng phần 
mềm chuyên dụng của Videojet. 
Bộ ký tự 
Tiếng Trung, Nga/Bul-ga-ri, Thổ Nhĩ Kỳ/ , Hy Lạp, Ả Rập, Nhật / 
Kanji, Do Thái, Hàn Quốc, Đông Âu và châu Âu/Mỹ 
Ngôn ngữ và giao diện 
Tiếng Anh, 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, tiếng Trung giản thể, Tây 
Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Trung Quốc truyền thống, Thổ Nhĩ 
Kỳ và Việt Nam 
Cổng giao tiếp 
RS232, RS485 và ethernet (tiêu chuẩn) CLARiSOFT/Clarinet® 
thông qua RS232 và ethernet Quản lý bản tin qua USB 
Lưu trữ bản tin 
Lưu được 250 bản tin phức tạp 
Tiêu chuẩn bảo vệ 
Tiêu chuẩn IP65, không yêu cầu khí nén ngoài, vỏ thép không gỉ 

Đầu in 
Đầu in được gia nhiệt  
Khí dương (tiêu chuẩn) 
Kích thước nozzle: 50 micron  
Đường kính: 41,3mm (1,63’’)  
Chiều dài: 269,8mm (10,62’’)  
Dây nối đầu in 
Có độ linh hoạt cao 
Chiều dài 3m (tiêu chuẩn) - có lựa chọn ngoài dài 6m  
Đường kính: 23mm (0,91’’) 
Bán kính uốn: 101,6mm (4,0’’) 
Tiêu thụ dung môi 
Thấp khoảng 2,4ml/h 
Dung tích Mực in & Dung môi 
Hộp mực in Cartridge thông minh dung tích 750ml  
Hộp dung môi Catridge thông minh dung tích 750ml  
Hệ thống bulk mực 5 lít 
Hệ thống bulk dung môi 5 lít 
Nhiệt độ ovà độ ẩm hoạt động 
Nhiệt độ: 0  C đến 45  C 
Độ ẩm: 0% đến 90% RH không ngưng tụ 
Với từng loại mực, việc lắp đặt thực tế có thể   yêu cầu thêm các hỗ trợ 
phần cứng đối với điều kiện môi trường 
Yêu cầu điện thế 
Điện thế hoạt động 100-120 / 200-240 VAC tần số 50/60 Hz Cao nhất 
100W, trung bình 60W 
Trọng lượng trung bình 
Trọng lượng thô (không bao bì): 21kg (46,2lbs) 
Lựa chọn ngoài 
Bộ tạo khí khô cho môi trường có độ ẩm cao (yêu cầu khí nén nhà máy) 
Mở rộng I/O cho lựa chọn bản tin từ xa và điều khiển tắt máy in 
Đa dạng các phụ kiện khác 
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