Adicione impressão HP Indigo premium e observe seus negócios crescerem.

UMA IMPRESSORA, OPORTUNIDADES INFINITAS.
IMPRESSORA DIGITAL

A impressora digital HP Indigo
7K permite aplicações — e
satisfação do cliente — infinitas
com a mais ampla gama de
substratos e mais de 20 tintas
especiais. Simplifique a
produção com ferramentas
automatizadas inteligentes,
enquanto imprime em qualidade
correspondente a offset e
grandes volumes todos os dias
com essa impressora
verdadeiramente robusta.
Impressora digital HP Indigo 7K

Especificações técnicas

Priorização automática da fila de trabalhos

Otimizador HP Indigo

Via HP PrintOSX

Conectividade de nuvem

3.300 kg

Peso da impressora

Comprimento: 5.443 mm; Largura: 2.298 mm; Altura: 2.104 mm

Dimensões da impressora

PrintOS Production Pro para impressão comercial

Servidores de impressão (DFE)

Bandeja de empilhamento principal com altura de pilha de 600 mm (23,6"); suporte para empilhamento
deslocado, 6.100 folhas de papel comum de 120 g/m2; Bandeja de prova com altura de pilha de 60 mm,
600 folhas de papel comum de 120 g/m2

Empilhador

Quatro gavetas:
Três gavetas com 150 mm cada, 1.500 folhas de 120 g/m2 cada
Uma gaveta para trabalhos especiais: 70 mm, 700 folhas de papel comum de 120 g/m2
Um total de 5.200 folhas de papel comum de 120 g/m2. Todas as gavetas aceitam ampla variedade de
substratos.

Alimentador

Revestido: papel comum de 80 g/m2 à capa de 350 g/m2; Sem revestimento: papel comum de 60 g/m2 à capa de
350 g/m2; Espessura de 70 a 400 mícrons

Peso e gramatura do papel*

317 mm x 464 mm máximo

Tamanho da imagem

330 mm x 482 mm máximo

Tamanho da folha

144, 160, 175, 180, 180m, 210, HMF200 lpi

Lineatura

812 dpi a 8 bits; capacidade de endereçamento: HDI (imagem de alta definição) de 2.438 x 2.438 dpi

Resolução da imagem

120 páginas A4 por minuto em quatro cores — modo Two-up
160 páginas A4 por minuto em cores em EPM — modo Two-up
240 páginas A4 por minuto em duas cores ou monocromáticas — modo Two-up

Velocidade de impressão

HP Indigo ElectroInks

Ciano, magenta, amarelo, preto, laranja e violeta

Impressão HP IndiChrome com seis cores

Via quinto compartimento de tinta

Impressão em cinco cores

Ciano, magenta, amarelo e preto

Impressão padrão em quatro cores

Impressão HP IndiChrome Plus em sete cores Ciano, magenta, amarelo, preto, laranja, violeta e verde

Compatível com PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™
Tecnologia de emulação HP Professional PANTONE usando CMYK na impressora; HP IndiChrome na impressora;
HP IndiChrome Plus na impressora; HP IndiChrome fora da impressora (IMS) para alcançar até 97% da variedade
de cores PANTONE®.

Cor PANTONE®

Sistema de combinação de tintas (IMS) HP IndiChrome para a criação de cores spot usando CMYK, bem como
laranja, violeta, verde, azul reflexo, vermelho rodamina, amarelo brilhante e transparente

Tintas spot HP IndiChrome fora da impressora

Prata, branco premium, rosa/laranja/amarelo/verde fluorescente, transparente, fosco digital, amarelo invisível,
vermelho invisível, primer, fácil liberação, preto claro, ciano claro, magenta claro, rosa vivo e verde vivo

Tintas especiais

Opcionais
Servidor de impressão (DFE)
Recursos de cores expandidos
Agente de alerta automático
Tinta branca
Kit de efeitos especiais
Kit de substrato espesso
Kit de processamento One Shot
Alimentador/empilhador adicional

Servidor de impressão HP SmartStream Ultra
Seis ou sete compartimentos de tinta na impressora; sistema de combinação de tintas HP IndiChrome
Permite sistema de alerta na impressora
Permite o uso de tinta branca ElectroInk Premium
Permite a criação de aplicações de alto valor sob demanda na impressora
Aceita papelões de até 650 g/m2/ 550 mícrons
Possibilita a impressão em sintéticos usando a tecnologia One Shot
Um alimentador adicional com três gavetas, cada uma com 180 mm de mídia. Um empilhador adicional
com 600 mm de mídia.

* As características da mídia variam. Se a mídia a ser utilizada não estiver relacionada no Media Locator, a HP não poderá garantir o desempenho e
recomendamos que você faça um teste antes de usar.
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Este é um impresso digital da HP Indigo

Ouse imaginar novas
oportunidades de negócios
na impressão comercial

Avance para aplicações e
oportunidades infinitas

A HP Indigo está redefinindo o papel do digital com
avanços que diminuem as fronteiras entre todas
as formas de produção de impressão. O digital
não serve mais apenas para tiragens pequenas; as
tiragens maiores agora podem utilizar a flexibilidade
digital de modo acessível. Você obtém a aparência e a
familiaridade operacional do offset, além de automação
com economia de mão de obra, em velocidades que
já estão liderando o mercado. É sua vez de prosperar
em um mercado em expansão com novas formas de
crescimento de margens altas. Com a HP Indigo, você
pode começar a passar na frente de seus concorrentes
hoje mesmo.

Expanda suas capacidades e abra novas
oportunidades de negócios ilimitadas
com a variedade praticamente infinita
de aplicações de alto valor que você
pode produzir usando a mais ampla
gama de tintas e substratos especiais
• Expanda para novas oportunidades de
negócios com a mais ampla variedade
de substratos do setor1, de mídias
em preto e em cores a substratos
sintéticos e metalizados.
• Forneça aplicações premium em mídia
espessa de até 550 mícrons.

• Acesse milhões de combinações de
cores e 97% da gama de cores com
sete compartimentos de tinta e cores
spot ilimitadas. Destaque-se com
mais de 20 tintas especiais como
prata, amarelo invisível, raspadinha,
fluorescentes e muito mais.
• Entre em mercados de alto valor
como segurança, transferência
de calor e impressão fotográfica
com tintas especiais e substratos
exclusivos.

• Aumente a produtividade ao usar o
Modo de produtividade aprimorada
(EPM) e ferramentas de decisões
de EPM automatizadas em seu DFE
integrado à nuvem.

Produção simples
e inteligente
Otimize as operações com ferramentas
automatizadas simples e inteligentes
que aumentam a disponibilidade da
impressora e tornam seu uso muito
mais fácil. Simplifique a produção
e imprima centenas de trabalhos
lucrativos todos os dias.

• Imprima de forma contínua e fácil
com otimização automática de filas
de impressão e uma impressora que
permite que você imprima e faça
provas em paralelo.
• Aumente a disponibilidade da
impressora e mantenha a produção
em movimento com detecção
automática de defeitos de qualidade
da impressão.
• Combine cores facilmente nos locais
e impressoras HP Indigo e entre a HP
Indigo e o offset com algoritmos de
calibração de cores automática.

Construa seu futuro com
base na melhor qualidade
Diferencie e prepare seus negócios
para o futuro com a melhor robustez
e qualidade de imagem da categoria.
Obtenha a aparência do offset e
acomode grandes volumes, mantendo
sua impressora em bom funcionamento
no futuro.
• A qualidade da imagem HP Indigo com
a aparência do offset.
• Faça tiragens de grandes volumes
todos os dias — e por muitos anos —
com a robusta construção e um alto
ciclo de serviço de até 5 milhões de
páginas por mês dessa impressora.
• Mantenha sua impressora nas
melhores condições ao identificar
problemas técnicos antes que
ocorram, graças aos algoritmos de
aprendizado de máquina.

IMPRESSORA DIGITAL

[1] Em comparação com soluções comerciais digitais SRA3 alternativas em novembro de 2019.
PrintOSX
Libere o desempenho da sua impressora HP Indigo
com um conjunto de soluções que permitem criar
sua fábrica de impressão do futuro.

SERVIÇOS
Permita que seu operador aproveite ao máximo a
impressora promovendo sua autossuficiência por
meio de conhecimento, uma plataforma integrada à
impressora e suporte especializado.

MÍDIA
Lidere, inove e crie produtos distintos e incríveis
para seus clientes, com os mais diversos tipos de
mídia disponíveis.

HP INDIGO SECURE
Aplique soluções de segurança adaptáveis nunca
vistas antes, que fornecem proteção digital em
várias camadas em apenas uma passada.

SUSTENTABILIDADE
Entre na vanguarda superando as demandas de
seus clientes e assuma a liderança de uma nova era
de impressão responsável.

