
Datasheet

HP PageWide C500 Press
Laat uw bedrijf groeien met HP's digitale post-printoplossing  
die offsetkwaliteit levert voor mainstream productie

De HP PageWide C500 Press levert een consistente offsetprintkwaliteit voor een breed scala 
aan applicaties voor golfkartonverpakkingen op zowel gecoat als ongecoat papier.  
De HP C500-pers stroomlijnt uw productiemogelijkheden dankzij de eenvoud van het post-
printproces en de veelzijdigheid van voedselveilige1 inkten op waterbasis. De C500-pers 
biedt de voordelen van digitaal printen, met flexibiliteit, een snellere time-to-market en 
minder afval en voorraad, zonder concessies te doen aan de printkwaliteit. 

Deze innovatieve digitale post-printoplossing met één leesslag is een ware doorbraak en 
helpt u bij het creëren van nieuwe zakelijke kansen en nieuwe concurrentievoordelen.

Post-printgemak met de kwaliteit van offset 
• Bereik resultaten van offsetkwaliteit terwijl u direct op karton print en lamineren niet meer 

nodig hebt. 
• Print scherpe teksten, barcodes en vloeiende toonovergangen, met 1200 nozzles per inch en 

druppels van 6 pl.
• Produceer consequent offsetprintkwaliteit met innovatieve HP Virtual Belt Technology voor 

nauwkeurige puntplaatsing.
• Houd een consistente printkwaliteit aan met 1 miljoen nozzles en 6x nozzle-redundantie.

Digitale flexibiliteit voor mainstream productie met verbeterde 
winstgevendheid
• Bouw een goede relatie op met uw klant door een betere service te leveren: on-demand 

printing, snelle campagnes, last-minute wijzigingen.
• Converteer op rendabele wijze een zinvol deel van uw huidige opdrachten van analoog naar 

digitaal.
• Verminder voorraad en afval door just-in-time te printen in plaats van just-in-case.
• Print oplagen van één tot duizenden stuks efficiënt en gebruik analoge persen voor de 

grootste oplagen.
• Maak gebruik van digitale technologie om nieuwe klanten en nieuwe opdrachten te verwerven 

voor zowel digitaal als analoog.



Delen met collega's

Meld u aan voor updates op 
hp.com/go/getupdated

Digitaal gedrukt op een HP Indigo pers. 
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Voedselveilige1 inkt op waterbasis voor een breed scala aan 
verpakkingsapplicaties op gecoat en ongecoat papier 
• HP PageWide inkten op waterbasis zijn 100% vrij van UV-reactieve chemische bestanddelen 

en voldoen aan strenge normen voor voedselverpakkingen.

• Robuust, betrouwbaar printen voor primaire en secundaire voedselverpakkingen, evenals 
verpakkingen voor gevoelige producten, zonder extra barrières.

• Of u nu kiest voor gecoat of ongecoat, u kunt een uitstekende printkwaliteit bereiken en dozen 
van topkwaliteit leveren.

• Verras fabrikanten en verhoog de meerwaarde van dozen met verschillende versies, 
customization en een groot aantal geprinte beveiligingskenmerken. 

Vereenvoudig uw digitale productie met oplossingen van  
een partner die u kunt vertrouwen
• Verhoog de productie door te profiteren van de uitgebreide service- en 

ondersteuningsprogramma's van HP, als betrokken partner voor de lange termijn.

• Maximaliseer uw digitale productieflexibiliteit met HP One Package workflowsuite, door 
software en oplossingen van HP en partners te integreren.

• Stimuleer zakelijk succes door gebruik te maken van de schaalgrootte van HP, waaronder onze 
merkrelaties, verkooptraining en community's.

Technische specificaties
Snelheid • 75 strekkende m/min 

Printen • Technologie: HP PageWide thermische inkjettechnologie 
• Standaardresolutie: 1200 nozzles per inch 
• Inkt: HP CV150 inkt op waterbasis en hechtmiddel

Media • Maximum kartonformaat: 1,32 m (breedte) x 2,5 m (lengte) 
• Kartondikte: F-golf tot BC dubbelwandig golfkarton 
• Bovenlaag2: een reeks gecoate en ongecoate media 

Afmetingen (l x b x h) • 36 x 8 x 4,8 m

Omgevingscondities • Temperatuur pers, in bedrijf: 15 - 40 °C 
• Vochtigheid: 20 tot 80% relatief (niet-condenserend) 

Kijk voor meer informatie op 
hp.com/go/C500

1  Verwijst naar HP A30 inkten op waterbasis 
(en HP P36 primer op waterbasis en HP A50 
bindmiddel op waterbasis), en HP CV150 inkten 
op waterbasis (en HP CV150 bindmiddel op 
waterbasis). Representatieve gebruiksscenario's 
zijn onder andere golfkartonverpakkingen die 
aan de buitenzijde zijn bedrukt. De Amerikaanse 
terminologie "verpakkingsmaterialen die in 
direct contact komen met levensmiddelen" is 
vergelijkbaar met "primaire verpakking" Neem 
contact op met HP voor meer informatie. Hierin 
vermelde informatie kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd.

2 Er kunnen beperkingen gelden.
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