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Uygun fiyata yüksek  
kaliteli inkjet adres  
yazdırma

Yüksek çözünürlüklü ve kullanımı kolay baskı sistemi
Videojet 4320 sistemi her biri 5 cm'lik 4 ayrı görüntüleme alanı veya sol tarafa yaslanmış 
ortak bir alan oluşturarak 20 cm'ye kadar baskı alanını kolaylıkla yapılandırabilir. 
600 dpi'ye kadar baskı çözünürlüğü ve 5 cm'den 20 cm'ye kadar genişletilebilen 
yazdırma kafası yapılandırmalarıyla Videojet 4320, standart 8 satırlık adresleri etkin şekilde 
yazdırabilir ve aynı zamanda promosyon mesajları, kuponlar, grafik ve spot rengi 
uygulayabilir. 

•  90 derece baskı özellikleri 

•  Etiket görünümü ve WYSIWYG önizleme işlevi, kullanıcılara üretime başlamadan önce 
mürekkep püskürtme görüntüsünün tam bir temsilini görme olanağı sağlar

•  Windows® 7 tabanlı yazılım

Esnek, özelleştirilebilir ve yükseltilebilir 

4320 sistemi, USB veri aktarımı ile güvenilir veri transferi sağlar. Videojet kağıt kullanım 
ekipmanı ile birlikte kullanıldığında işlem optimize edilerek vakum aktarımı ve sürtünme 
beslemesi teknolojisiyle benzersiz performans sunar. 

•  Doğrudan ağlar üzerinde yazdırmak veya kesintisiz form lazer yazıcılarla birlikte değişken 
veriler eklemek için yapılandırılabilir

•  Takılabilen kafalar sistemin kullanımını ve bakımını kolaylaştırır

Düşük işletme maliyetleri ve başarısını kanıtlamış HP 
sıvılar 

Videojet, geniş yüzey kapsamı ve yüksek kaliteli yazdırma için HP markalı mürekkepler 
sunar.

•  Yüksek optik yoğunluk çözümleri gibi farklı mürekkepler ve özel toplu mürekkep dağıtım 
sistemi, işletme maliyetlerini en az %50 azaltır

•  4320'nin başarısını kanıtlamış teknolojisi dayanıklı ve ekonomik HP inkjet kartuşlardan 
yararlanır

Videojet 4320
4320 inkjet sistemi uygun maliyetle yüksek kaliteli adres 
yazdırma ve görüntüleme sağlamak üzere özel olarak 
tasarlanmıştır. Üretim hızlarında çalışan Videojet 4320, 
posta, baskı ve gazete sektörleri için ideal bir üründür.
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Güçlü Crescendo denetleyici
Videojet Crescendo Denetleyici, müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu güvenlik 
korumasının sağlanmasına yardımcı olan parola korumalı oturum açma 
seviyeleri ile standart olarak gelen kullanımı kolay bir kullanıcı arabirimidir.

•  Yüksek verimlilik ve iyileştirilmiş üretim kalitesi için sayısız özellik barındırır

•  Videojet Crescendo BX yazıcı kullanan müşteriler için çapraz eğitim 
gereksinimi azalır

Gelişmiş G/Ç denetimi
Görüş özellikleri (ör. Okuma/Yazma), yığıcı denetimi ve yönlendirme kapısı 
denetimi gibi özellikler, 4320'i farklı uygulamalar için ideal bir seçenek haline 
getirir.

•  Gelişmiş G/Ç özellikleri ile 4320 sistemleri dünyanın dört bir yanındaki üretim 
hatlarında başarıyla performans gösteriyor

•  Videojet, eşsiz satış ve hizmet organizasyonu ile desteklenen endüstrinin en 
geniş ürün bilgisi yelpazesini sunar 

Okuma/Yazma (R/W) süreci genel olarak önceden yazdırılmış ve 
kişiselleştirilmiş eklemelerin, her biri benzersiz bir tanımlayıcıyla 
yerleştiriciye beslenmesiyle başlar. Bu tanımlayıcı entegre görüş 
aygıtı tarafından okunur ve 4320 sistemine gönderilir. R/W yazılımı 
parçayı yerleştirici üzerinden takip eder, veritabanı araması yapar, 
ilgili kaydı bulur ve başarılı yerleştirme sürecini izleyerek eşleşen 
verileri 4320 görüntüleyici ile kapalı yüzlü zarfın üzerine yazdırır. 
Parça hasarlıysa, reddedilmişse veya beklendiği gibi gelmezse 
4320 R/W o kaydı atlar, kaybı yeni bir veritabanına yazar ve hattaki 
bir sonraki parça ile devam eder. 

• Videojet 4320 Read/WriteTM sistemi yerleştiricinin kapasitesini 
genişletmek ve üretimin genel değerini artırmak için gerekli 
araçları sağlar 

• Bell & Howell, Buhrs, Pitney Bowes, Inserco ve diğer 
yerleştiriciler dahil olmak üzere çok sayıda yerleştirici ile birlikte 
kullanılabilir

• Sistem yanlış okunanlar için reddetme kapısını çalıştırarak 
boşları posta hattından ayırır

• Kayıt üreten, yerine getirmeyi doğrulayan ve yerine 
getirilemeyen parçaları tanımlayan/yeniden hatta alan 
özelleştirilmiş raporlar sunar

Okuma/Yazma İşlevselliği

Besleyici ile örnek yerleştirici, görüş sistemi, JET MAIL III Okuma/
Yazma, pul ölçümü ve paket konveyör düzeni
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Videojet® 4320 
Inkjet adres yazdırma ve görüntüleme

Sistem Bileşenleri
Windows® tabanlı masaüstü bilgisayar
Özelleştirilmiş inkjet denetimleri ve FLASHJET yüksek hızlı örgüyapı ve bit işlem işlemcisi, 
donanım ve yazılım
 Yazdırma modülü konumlandırma ve kesin temaslı kartuş bağlantıları ile güvenilir 
performans için esnek devre kartı kabloları
İşaret ve 3600 PPR encoder
Temel ve konveyör denetim kabloları
Entegre posta ihtiyaçları için sistem, LAN ile kullanıma hazırdır

İşletim Sistemi
Windows® 7 Professional

Baskı Kalitesi/Baskı Hızları**
Dört çalışma modu ve baskı hızı
600 x 150 DPI - 525 ft/dk'ya kadar
600 x 200 DPI - 350 ft/dk'ya kadar
600 x 300 DPI - 250 ft/dk'ya kadar
600 x 600 DPI - 150 ft/dk'ya kadar
**Yazdırma hızlarının tümü iki çubuğa göre belirtilir

Görüntü Alanı
Yükseklik: Yazdırma kafası başına 5 veya 10 cm'lik yüksek yazdırma yolları. Toplam 
maksimum 20 cm'lik yazdırma yolu.
Genişlik: Yazılım tarafından oluşturulan kullanılabilir 25 cm'lik yazdırma genişliği

Yazı Tipleri
Tüm Windows® TrueType® yazı tipleri

Barkodlar
Australian Post, Codabar, Code 128, Code 39, DataMatrix, EAN 8, EAN 13, German Premium 
Address, GS-1 DataMatrix, GS-1 128, Intelligent Mail® Barcode, Interleaved 2 of 5, Kix Code, 
PDF 417, Planet Code, POSTNETTM, Royal Mail, UPC A, UPC

Dosya Biçimleri
TXT, TEX, TX2, CSV, DBF, MDB, JS2, Sekme ile Ayrılanlar İçin Özel Alan ve Kayıt Ayırıcıları  
1 UP Etiketi.  XLS (biçimlendirilmemiş), yalnızca JM3 tarafından desteklenir. 

Grafik
Taranan grafikler ve logolar için bit işlem oluşturma, depolama ve görüntüleme

Grafik Biçimleri
BMP, GIF, JPG, PNG, ICO CUR, TIF, TGA, PCX ve WBMP

Mürekkep
Büyük farklılıklar mevcuttur. Kaplamalı stoklar için kurutma yardımcısı gereklidir. Kaplamalı 
stoklar için daha hızlı kuruyan mürekkepler mevcuttur.

Mürekkep Renkleri
Siyah, mavi, yeşil, kırmızı

Elektrik Gereksinimleri
100 - 240 V (oto. aralık), 250 VA, 1 PH, 50/ 60 Hz

Sıcaklık/Nem Aralığı 
40 - 105° F / %10 - 90, yoğuşmasız 

Örnek Okuma/Yazma Çıktısı

Kişiselleştirilmiş yerleştirme adresi  
ve her seferinde dış eşleme

Benzersiz Kayıt Kimliği

mailto:sales.turkey@videojet.com

