
Termal Transfer Baskı

Videojet® 6230

Kod Güvencesi teknolojisi 
ile kolay kullanılabilirlik
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Design*

Bulut tabanlı şablon oluşturma aracı, 

VideojetConnect™ Üretkenlik Paketi 

kapsamında ücretsizdir.

Videojet Termal Transfer Baskı (TTO) 
teknolojisi ile esnek ambalajlama 
malzemeleri üzerine baskı kalitenizi 
yükseltin ve kodlama hatalarını 
büyük ölçüde azaltın.

*Ülkenizde bulunma durumuna göre değişebilir
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Videojet 6230 Termal 
Transfer Yazıcı tanıtımı

6230, üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış Videojet TTO ailesinin bir 
üyesidir. Videojet 6230, esnek ambalajlama kodlama hatalarını azaltmak 
için en son teknolojiden yararlanır ve ispatlanmış, uygun maliyetli 
çözümlerle Toplam Sahip Olma Maliyeti’ni (TCO) geliştirir. 

6230 yazıcının kullanımı kolaydır, sezgisel renkli 

dokunmatik ekranlı kumanda ve tek dokunuşla 

WYSIWYG iş seçimi işlevselliği sağlayan özellikleri 

vardır. 

Sade kaset tasarımı daha uzun süreli çalışmalarda 

700 metrelik ribon tutabilir ve üretiminizi en az 

şekilde etkileyerek daha güvenli ve daha kolay bir 

ribon yenilemesi sunar. 

6230 yazıcıda Kod Güvencesi, CLARiSOFT™ veya 

VideojetConnect Design yazılımı tarafından 

oluşturulmuş şablonlar kullanılırken standart olarak 

gelir. Bu kolay kod oluşturma araçları, daha az 

kullanıcı hatası, gereksiz ürün israfı ve yeniden 

yazdırma ile sonuçlanan operatör müdahalelerini 

azaltmaya yardımcı olur.

Sıcak damgalama veya daha az gelişmiş termal 

transfer teknolojilerini kullanılırken yaygın olarak 

ortaya çıkan yanlış basılmış kodları önleyin ve ön 

tanımlı seçeneklerle operatör müdahalesini azaltın. 

Bluetooth® bağlantısı ile   kullanılabilinen* Videojet 

6230, ayrıca bir Android telefon** ile de kontrol 

edilerek yazıcı ve üretim hattı arasındaki operatör 

müdahalesini kolaylaştırabilir. 

Videojet 6230  yarının talepleri için bugün bir  çözüm 

sunuyor.

®  Bluetooth® sözcük markalama ve logoları, Bluetooth SIG, A.Ş. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markalamaların Videojet tarafından kullanılması lisansa tabidir.  
Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

 * Videojet 6230 Uygulaması kullanılırken Bluetooth USB Adaptörü 
gerekir. Videojet 6230 yazıcı, yalnızca geçerli FCC veya CE 
yönetmelikleriyle uyumlu, Videojet tarafından tedarik edilen ve önerilen 
Bluetooth USB Adaptörleriyle çalışma garantisine sahiptir. Lütfen ülkeniz 
için ülkeye özel bir sertifikanın gerekip gerekmediğini belirlemek için 
bölgenizdeki yetkililerle görüşün. 
**Videojet 6230 uygulaması Android işletim sisteminin 4.4.4 (KitKat) 
sürümünü veya üzerini destekler. Videojet 6230 Uygulaması kullanılırken 
Android cihazın Bluetooth paylaşımına izin vermesi gerekir.Sürümünü 
veya daha üstünü destekler. Videojet 6230 Uygulaması kullanılırken 
Android telefon Bluetooth bağlantısına izin vermesi gerekir.



Kolay kullanılabilirlik 
•	 Düğme	kilitleme	mekanizması	ile	kolay	

değişen ribon kaseti, hızlı ve kolay ribon 
değişimi sağlar

•	 Diğer	Videojet	teknolojilerinde	kullanılan	
CLARiTY™ arayüzlü sezgisel, tablet benzeri 
5 inç dokunmatik ekran kumandası

Benzersiz üretim 
ihtiyaçlarınızı karşılar 
•			 Havasız	çalışma,	fabrika	havası	ihtiyacını	ortadan	kaldırır

•	 Dakikada	150	pakete	kadar	hızlı,	yüksek	kaliteli	kodlar	
sunar

•	 Aralıklı	veya	sürekli	baskı	için	tek	tasarımlı	yazdırma	kafası

•	 Kompakt	tasarımı	çoğu	üretim	hattına	kolayca	entegre	
olur

Verimli çalışma 
•	 Çift	yönlü	stepper	motorları	ile	hassas	ribon	

kontrolü, kodlar arasındaki aralıkları en aza 
indirir ve ribon israfını azaltır

•	 	700	metrelik	ribon	uzunluğu,	sıcak	damga	veya	
diğer rakip termal transfer sistemlerine göre 
daha az ribon değişikliği gerektirir

•	 	Hızlı	değişim	ve	daha	verimli	bir	çalışma	
sağlayan sade ribon yolu

•	 	Bluetooth® bağlantısı, operatörün yazıcıyı bir 
Android telefon kontrol etmesini sağlar
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Videojet 6230
Kod Güvencesi 
teknolojisi ile kolay 
kullanılabilirlik

Kod Güvencesi 
•	 WYSIWYG baskı önizleme, operatörlerin doğru 

kodun seçildiğini onaylamasını sağlar

•	 Dahili Kod Güvencesi yazılımı, operatör kaynaklı 
hataların azalmasına yardımcı olur, gereksiz 
ürün israfı ve yeniden yazdırmayı azaltır

•	 Gerçek zamanlı saat damgaları tarih hatalarını 
önler

•	 VideojetConnect Design veya CLARiSOFT 
yazılımıyla kolay kod oluşturmanın 
avantajlarından yararlanın



Özenli tasarım

•			Basınçlı	hava	ihtiyacını	ortadan	kaldırır

•			Hava	hortumları	ve	konektörleri	
çıkarıldığından, parçaların daha az 
yıpranmasını sağlar

•			Daha	hassas	yazdırma	kafası	sayesinde	tutarlı	
kod kalitesi sağlar 

•			Operatörlerin	konvansiyonel	hava	ayarlarını	
aşırı ayarlama riskinin önlemesine olanak tanır 
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Videojet 6230, çoğu üretim hattına 
kolayca entegre olur ve genel üretim 
hatlarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır. 

Neredeyse 
hatasız işlem

Kolay bakım 
•		 Daha	az	yıpranan	parçalar	hızlı	ve	kolay	

değiştirilebildiğinden, üretimin mümkün 
olduğunca hızlı olmasına ve çalışır durumda 
kalmasına yardımcı olur

•		 Yazdırma	kafasının	değiştirilmesi	kolaydır	ve	
baskı işlevselliğine geri dönmek için ek 
operatör müdahalesi gerekmez.

Havasız yazıcı tasarımı aşağıdaki faydaları 
sunar: 

Kolay kullanımlı 
kaset

Sade ribon yolu

Çift	yönlü	stepper	
motorları

Sağlam ve zaman içinde 
kendini kanıtlamış metal 

mandrel tasarım

Sade yazıcı kafa 
tasarımı
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Design

6230 yazıcıda Kod Güvencesi, Videojet 
CLARiSOFT, CLARiSUITE™ veya 
VideojetConnect Design Şablon Yönetimi 
Yazılımı ile oluşturulmuş şablonlarda 
verilmiştir.

1 Seçilen kodun tam görünümü  
(WYSIWYG)

2	 Hataları	önlemek	için	kontrollü	
operatör girişi

3 Gerçek zamanlı saat damgası

Kod Güvencesi

Kod Güvencesi
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Performans özellikleri

Gelişmiş Kontrol

6230 yazıcı, Bluetooth® özelliği ile kullanılabilir ve HMI yerine 
bir Android telefon Videojet 6230 Uygulaması üzerinden yazıcı 
kontrolü sağlar.

Mobil cihaz, özel 
kumandanın aksine, GUI 

işlevi görebilir.

İşleri VideojetConnect Design 
yazılımına ve 6230 yazıcıya aktarmak 

için hafıza çubuğu olarak telefon 
kullanılabilir

Telefon, barkoddan bir iş 
seçebilir ve daha fazla insan 

hatası riskini azaltabilir



Gönül rahatlığı standart olarak sunulur

Videojet	Technologies,	ürün	tanımlama	pazarında	bir	dünya	lideridir.	Hat	üzerinde	
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün 
LifeCycle AdvantageTM sağlar.

Hedefimiz;	ambalajlı	tüketici	ürünleri,	ilaç	ve	endüstriyel	
ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş birliği yaparak bu 
müşterilerin üretkenliklerini artırmak, markalarını koruyup 
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım 
önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları 
ve InkJet (CIJ), Termal Inkjet (TIJ), Lazer Markalama, Termal 
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli 
yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde 
Videojet, dünya çapında 345.000'den fazla yazıcı kurulumu 
gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak 
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, 
servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000’den 
fazla ekip üyesiyle doğrudan faaliyetlerle sağlanmaktadır. 
Bunun	yanında,	Videojet’in	dağıtım	ağı,	135	ülkede	400’den	
fazla distribütör ve OEM ile hizmet vermektedir.

Tel: 0216 469 7982  
E-posta: sales.turkey@videojet.com
www.videojet.com.tr ziyaret edin

Videojet Technologies Inc. 
Çubukçuoğlu	İş	Merkezi	Küçükbakkalköy	Mah	Rüya	Sok.	
No:11	Ataşehir	İstanbul
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Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.  
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