
Jato de tinta de grandes caracteres

 Impressoras da Série 2300

Qualidade de código 
consistente para a 
proteção da produção e 
da Cadeia de Suprimentos
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Substituem as caixas e  
etiquetas pré-impressas 

Alta qualidade de impressão 
A resolução de 180 dpi da Videojet Série 2300 permite a codificação genérica completa 
de caixas com qualidade de impressão pré-impressa. Esses sistemas produzem códigos 
de barras e imagens impressas de alta qualidade em todas as caixas – até mesmo em 
ambientes empoeirados. Um processo de micropurga automática da cabeça de 
impressão exclusivo e patenteado reduz a intervenção do operador. Além disso, 
cuidados simples e regulares ajudam a manter a alta qualidade de impressão e a 
limpeza da operação. A tecnologia inovadora das impressoras 2300 mantém uma 
qualidade de impressão superior sem afetar a velocidade ou o rendimento da produção.

Redução do custo total de propriedade 

As impressoras Videojet 2300 são exclusivas porque a tinta usada para micropurga 
automática da cabeça de impressão é recuperada e usada para impressão após uma 
filtragem cuidadosa. O sistema de tinta acionado a ar praticamente elimina o possível 
tempo de inatividade para a manutenção de bombas, solenoides e outras partes 
móveis. O uso eficiente da tinta e um sistema mecanicamente simples fazem com que 
essas impressoras estejam preparadas para imprimir o código seguinte com menos 
intervenção humana e sem os custos do tempo de inatividade. Um sistema de 
intertravamento do rastreamento de caixas reduz o risco de marcações duplicadas e 
produtos sem código, e ajuda a evitar o desperdício de tinta e a sujeira causados pelo 
acionamento acidental de detectores de produtos.

Ferramentas de produtividade 

Os campos configurados pelo cliente nas impressoras Videojet 2340/50/60 permitem 
trocas de mensagens on-line, ajudando a garantir o uptime máximo. Pode-se 
acrescentar tinta sem interromper o processo de impressão — portanto, não é 
necessário parar a produção. O recurso de micropurga também ajuda a minimizar a 
necessidade de intervenção do operador e permite que você se concentre mais na 
produção e menos na interação com o usuário e na manutenção.

Videojet 2340/50/60
Para imprimir informações variáveis, como códigos de 
barra, datas, ingredientes, logotipos e gráficos, a Série 
Videojet 2300 de impressoras de jato de tinta para 
caracteres grandes combina impressão de alta resolução 
com uma interface de usuário simples, tornando a 
seleção de mensagem e a impressão rápidas, fáceis e 
praticamente sem erros.

•  Texto, códigos de barras e logotipos em alta resolução 
de até 2,8” com aparência de pré-impresso

•  Ajudam a eliminar o excesso de inventário de caixas e 
etiquetas pré-impressas

Toda a família de produtos 2300 é projetada para ser 
intuitiva e tornar a operação rápida, simples e 
praticamente à prova de erros. Isso significa que você 
pode passar mais tempo se concentrando nos aspectos 
essenciais do seu negócio.

A codificação genérica de caixas ajuda a 
economizar tempo, espaço e dinheiro
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Menos erros de codificação
A Série 2300 vem totalmente integrada à interface de usuário CLARiTYTM da 
Videojet para dar segurança à configuração da mensagem a ser impressa. 
Esse software avançado ajuda a aplicar sempre o código certo no lugar e 
produto corretos. Com o CLARiTY, você pode eliminar os erros de codificação 
através de um software simples e intuitivo que minimiza os erros das entradas 
do operador no processo de codificação e marcação. É possível definir 
parâmetros de mensagens facilmente e limitar o que pode ser alterado pelo 
operador. É o controle e garantia extra que podem fazer a maior diferença 
para a sua operação e seus resultados.

 

Fácil integração 
Cada impressora Videojet 2300 consiste em uma unidade única e compacta 
que ocupa um espaço mínimo em sua linha de produção. A unidade contém 
um sistema de controle touchscreen intuitivo que facilita para os operadores a 
seleção correta da mensagem a ser impressa, limitando a possibilidade de 
erros gerados por uma criação de mensagens on-line.

Grupos de impressoras Videojet 2300 podem ser operados a partir de uma 
única unidade principal ou controlados remotamente a partir dos sistemas de 
TI da fábrica, entrada do PLC ou outros computadores remotos por meio do 
recurso integrado de rede. Uma interface de usuário remota opcional 
proporciona mais flexibilidade e integração fácil à linha de produção. 

Segurança do 
Código para 
colocar o código 
certo no produto 
correto

É possível usar tintas coloridas para aumentar o apelo visual da 
embalagem do produto. Também podem ser usadas para definir 
variações de produtos ou vincular a marca/imagem corporativa à 
embalagem do produto. Essas tintas coloridas fornecem uma 
identificação da marca e/ou produto visualmente atraente em 
vários tipos de materiais baseados em papel e celulose, desde o 
corrugado padrão até madeira e compensado. É possível usar 
cores para identificar uma submarca específica, a fim de 
diferenciar os diversos graus dos produtos ou indicar a 
conformidade com códigos de construção específicos.

Essas tintas são excelentes para codificar a marca em vários 
produtos acabados porosos e para identificar e diferenciar 
embalagens externas de diversas gramaturas e tipos de papel.

Principais benefícios 

• Maior produtividade ao empregar cores visualmente 
características, aumentando a diferenciação da marca e o 
valor do código e, ao mesmo tempo, otimizando a legibilidade 
do código de barras

• Mais segurança e durabilidade do código por meio de 
formulações pigmentadas que proporcionam maior 
estabilidade à luz UV e resistência ao desbotamento, em 
comparação com as formulações baseadas em corantes

• Usabilidade simples, já que as cores de tinta desta família são 
quimicamente compatíveis entre si, reduzindo o risco durante 
a troca de cor da tinta

Uma tinta para  
a sua aplicação
Além de uma tinta preta padrão, a  
Videojet oferece várias cores de tinta  
para a linha 2300 de impressoras.
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A tranquilidade é uma característica padrão

A Videojet Technologies é líder mundial no mercado de identificação, 
fornecendo produtos de marcação, codificação e impressão em linha, 
fluidos específicos à aplicação e serviços de ciclo de vida de produto.
Nosso objetivo é estabelecer parceria com nossos clientes em 
bens de consumo embalados, produtos farmacêuticos e 
industriais para ajudar a melhorar sua produtividade proteger 
e aumentar a abrangência de suas marcas e permanecer a 
frente nas tendências e regulamentações industriais. Com 
nossos especialistas em aplicações para clientes e liderança 
tecnológica em jato de tinta contínuo (CIJ), jato de tinta 
térmico (TIJ), marcação a laser, impressão por transferência 
térmica (TTO), codificação e etiquetagem de caixas, e 
impressão de amplo espectro, a Videojet tem mais de 
325.000 unidades instaladas no mundo todo. 

Nossos clientes confiam nos produtos Videojet para imprimir 
em mais de dez bilhões de produtos todos os dias. Suporte 
para treinamento, atendimento, aplicação e vendas aos 
clientes são fornecidos por operações diretas com mais de 
3.000 pessoas em 26 países do mundo. Além disso, a rede de 
distribuição da Videojet inclui mais de 400 distribuidores e 
OEMs, atendendo a 135 países.

Sede global

Escritórios de atendimento e 
vendas da Videojet

Fabricação e desenvolvimento 
de produtos

Países com vendas e serviços da 
Videojet

Países com parceiros de vendas 
e serviços da Videojet


