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HP PageWide C500 Baskı Makinesi
Temel üretim faaliyetleriniz için ofset kalitesi sunan  
HP'nin baskı sonrası dijital çözümüyle işletmenizi büyütün

HP PageWide C500 Baskı Makinesi hem kaplamalı hem de kaplamasız kağıt üzerine çok 
çeşitli oluklu mukavva ambalaj uygulamaları için tutarlı ofset baskı kalitesi sunar. HP C500 
baskı makinesi, gıdalarla kullanıma uygun1 gerçek su bazlı mürekkeplerin sunduğu baskı 
sonrası basitlik ve çok yönlülük sayesinde üretim olanaklarınızı kolaylaştırır. C500 baskı 
makinesi; baskı kalitesinden ödün vermeden esneklik, hızlı piyasaya sürme imkanı, daha az 
atık ve daha küçük envanter gibi dijital baskı çözümü avantajlarını size sunar. 

Çığır açan bu tek geçişli, yenilikçi dijital baskı sonrası çözümü sayesinde yeni iş fırsatları 
yaratabilir ve yeni rekabet avantajları elde edebilirsiniz.

Ofset baskı kalitesiyle baskı sonrası işlemlerde basitlik 
• Doğrudan mukavva üzerine baskı yaparken ofset kalitesinde sonuçlar elde edin ve 

laminasyonu ortadan kaldırın. 
• İnç başına 1.200 püskürtme ucu ve 6 pl hacminde damlalar ile net metinler ve barkodlar 

basın ve akıcı ton geçişleri elde edin.
• Hassas nokta yerleştirme sunan yenilikçi HP Virtual Belt Teknolojisi ile tutarlı bir şekilde ofset 

kalitesinde baskılar üretin.
• 1 milyon püskürtme ucu ve 6 kat püskürtme ucu yedekleme sayesinde baskı kalitesinin 

tutarlı olmasını sağlayın.

Temel üretim faaliyetleri için daha uygun fiyata dijital esneklik
• Talep üzerine baskı hizmeti, hızlı kampanyalar ve son dakika değişiklikleri gibi daha iyi 

hizmetler sunarak müşteri sadakati oluşturun.
• Mevcut işlerinizin önemli bir kısmını analogdan dijitale geçirerek kâr edin.
• "Her ihtimale karşı" baskı almaktansa "tam zamanında" baskı alarak envanterinizi ve 

malzeme israfını azaltın.
• Analog baskı makinelerinizi çok uzun tirajlı işlere ayırırken, bir ila binlerce adetlik işleri uygun 

maliyetle basın.
• Dijital çözümlerin özelliklerinden yararlanarak hem dijital hem analog makineleriniz için yeni 

müşteriler ve yeni işler kazanın.
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Kaplamalı ya da kaplamasız kağıt üzerine çeşitli ambalaj 
uygulamaları için gıdalarla kullanıma uygun1 gerçek su bazlı 
mürekkep 
• HP PageWide su bazlı mürekkepler hiçbir şekilde UV ışınlara tepki veren kimyasallar 

içermediğinden gıda ambalaj standartlarına kesinlikle uymaktadır.

• Birincil ve ikincil gıda ambalajlarının yanı sıra hassas ürünlerin ambalajları için ek bariyer ihtiyacı 
olmadan sağlam ve güvenilir baskı.

• Kaplamalı ya da kaplamasız kağıt üzerine üstün baskı kalitesi elde ederek son derece kaliteli 
kutular sunabilirsiniz.

• Farklı versiyonlar üretme, özelleştirme ve çok sayıda basılı güvenlik özelliği sayesinde 
markaları hayran bırakın ve kutuların değerini artırın. 

Güvenebileceğiniz bir iş ortağı tarafından sunulan çözümlerle 
dijital üretim sürecinizi basitleştirin
• Uzun vadeli iş ortağınız olan HP'nin sunduğu kapsamlı hizmet ve destek programlarından 

yararlanarak üretimi hızlandırın.

• HP One Package iş akışı paketi sayesinde HP ve iş ortakları tarafından sunulan yazılımları ve 
çözümleri tümleştirerek dijital üretim esnekliğinizi en üst düzeye çıkarın.

• Marka ilişkileri, satış eğitimi ve kullanıcı toplulukları gibi HP'nin küresel erişim kanallarından 
yararlanarak işletmenizin başarılı olmasını sağlayın.

Teknik özellikler
Hız • 75 metretül/dk (246 lineer ft/dk) 

Baskı • Teknoloji: HP PageWide Thermal Inkjet Teknolojisi 
• Gerçek çözünürlük: İnç başına 1200 püskürtme ucu 
• Mürekkep: HP CV150 Su Bazlı Mürekkep ve Sabitleyici Madde

Baskı Malzemesi • Maks mukavva boyutu: 1,32 m (genişlik) X 2,5 m (uzunluk) (51,9" x 98,4") 
• Mukavva kalınlığı: F oluklu - BC çift dalga oluklu 
• Üst tabaka2: kaplamalı ve kaplamasız kağıt çeşitleri 

Ayak izi (U X G X Y) • 36 x 8 x 4,8 m (118,1 x 26,3 x 15,7 ft)

Ortam şartları • Baskı makinesi çalıştırma sıcaklığı aralığı: 15° - 40°C (59° - 104°F) 
• Nem oranı: %20 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız) 

Daha fazla bilgi için bkz. 
hp.com/go/C500

1  HP A30 Su Bazlı Mürekkepler (ve HP P36 Su Bazlı 
Astar Maddesi ve HP A50 Su Bazlı Sabitleyici 
Madde) ve HP CV150 Su Bazlı Mürekkepler 
(ve HP CV150 Su Bazlı Sabitleyici Madde) için 
geçerlidir. Gösterilen kullanım senaryosu, dış 
tarafa basılmış E Oluklu ambalajları içerir. ABD'de 
kullanılan "gıdaya doğrudan temas eden ambalaj 
malzemeleri" terimi, "birincil ambalaj" ifadesiyle 
paraleldir. Daha fazla bilgi için HP ile iletişime 
geçin. Bu belgede yer alan bilgiler önceden 
bildirilmeden değiştirilebilir.

2 Sınırlamalar söz konusu olabilir.
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