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Het begon allemaal met een bekroonde formule
Het succes van de HP Indigo LEP-technologie
(elektrofotografie) is bewezen door

In

geïnstalleerde persen

landen over de hele wereld

Sinds

Het komende decennium printen wordt nog spannender
dan het voorgaande. Wij hebben geïnvesteerd en
geïnnoveerd om een enorme sprong vooruit te maken
in de prestaties van onze in de praktijk bewezen
printtechnologie. HP Indigo LEPX is er om uw printbedrijf
van de toekomst aan te drijven.
– Haim Levit

General Manager, HP Indigo

… en het einde is nog niet in zicht

U hebt ons geholpen
het te perfectioneren
We werken al meer dan twee decennia
samen met onze klanten om de HP Indigo
LEP-technologie steeds verder te verfijnen,
verbeteren en perfectioneren voor de
meest veeleisende markten ter wereld.

Nu zetten we de volgende stap
Missie:
Een hogere snelheid realiseren
zonder in te boeten op de vertrouwde
kwaliteit en prestaties van HP Indigo.

Oplossing:
Het ontwikkelen van een eenvoudige
architectuur om een exponentieel hogere
snelheid te realiseren zonder de fundamentele
fysica en chemie van onze bewezen HP Indigo
LEP-technologie te veranderen.

We ontwikkelen een nieuwe manier van zakendoen
die uw kijk op uw opdrachten verandert en een nieuw bedrijfsmodel introduceert
voor al uw activiteiten.

De digitale labelfabriek Gebaseerd op een
van de toekomst
bekroonde formule

Voorspelbare
winstgevendheid

Met non-stop
productiemogelijkheden
hebben we de efficiëntie
gemaximaliseerd en
de hoeveelheid afval
geminimaliseerd. Alles
zal voor u veranderen.

Gebruik efficiënte
productieprocessen en
realiseer besparingen
door lagere arbeidsen overheadkosten.
Voorkom onnauwkeurige
kostenramingen
met voorspelbare
en allesomvattende
oplossingen van HP Indigo.

Alleen een pers met 100%
HP Indigo-technologie kon
de grenzen van labelprinten
opnieuw verschuiven. De
nieuwe en geavanceerde
LEPX-technologie
verbetert uw processen
met baanbrekende
efficiëntie en de bewezen
en betrouwbare
mogelijkheden van
HP Indigo.

Start uw
Imaging
Engines
(alle 6)
Bekijk wat u
allemaal kunt doen
in één shift met
de HP Indigo V12
digitale pers.

Indigo

IMAGING ENGINES

HP INDIGO
ELECTROINKS

Het nieuwe labelprinten
HP Indigo introduceert de nieuwe manier van labelprinten met de HP Indigo V12 digitale
pers, de eerste pers die gebruikmaakt van baanbrekende LEPX-technologie.

HANDIGE
GEBRUIKERSINTERFACES

12 HP ELECTROINK
STATIONS

Nieuw ontworpen fysieke
en software-interfaces

LEPX-BOUWSTENEN
Nieuwe fotogevoelige rol en
blanket belt

DIGITALE PERS
MET TECHNOLOGIE
VAN LEPx

LEPX-ARCHITECTUUR

Bij de architectuur met meerdere
Imaging Engines maakt de LEPXtechnologie gebruik van zes Imaging
Engines die elk gelijktijdig een eigen
kleurscheiding maken op de blanket
belt

LED-SCHRIJFKOP

Nieuwe LEPX-schrijfkoppen met
duizenden LED's voor het maken van
een beeld als een elektrostatisch
veld met een resolutie van 1600 dpi

IN-LINE PRIMINGUNIT

Volledig geïntegreerde primingunit
die zich aanpast aan de snelheid
van de pers

Het resultaat…
Bekijk de cijfers van het nieuwe labelprinten tijdens één productieshift.

Meer dan

shift van 8 uur Verschillende
(inclusief
zelfklevende
lunchpauze
substraten
van 1 uur)

SKU's

Tot

strekkende
meter

meter
per minuut

GPA White Bopp- en
Wausau semiglosspapier

labels

Verschillende
taken

En gebruik één ontwerp om 174.240 unieke mozaïeklabels
te creëren met behulp van HP SmartStream Designer

De HP Indigo V12 digitale pers verandert alles
De LED-schrijfkop
vormt een
onzichtbaar
elektrostatisch
veld van uw
beeld op de
fotogevoelige rol.

Dit proces is de
roadmap voor
elektrisch geladen
HP ElectroInkdeeltjes die direct op
specifieke locaties in
het elektrostatische
veld op de
fotogevoelige rol
worden getekend.

Elke scheiding
wordt gegenereerd
door een LEPX
Imaging Engine,
die bestaat uit een
LED-schrijfkop, een
fotogevoelige rol en
twee HP ElectroInkbronnen.

Zes LEPX Imaging
Engines werken
gelijktijdig samen
om elke exacte
kleurscheiding
toe te passen en
een volledig beeld
te creëren op de
blanket belt.

Een perfect
gevormd beeld
wordt in één keer
van de blanket
belt toegepast
op het substraat
voor consistente
kwaliteit en
een hoge
nauwkeurigheid.

LEPX is een enorme sprong
voorwaarts voor de
HP Indigo LEP-technologie
waarmee duizenden
drukpersen ter wereld
al zijn uitgerust. LEP
verbetert de snelheid
van de technologie
waarmee u bekend
bent, automatiseert
uw workflows en
vereenvoudigt uw
processen.
Substraat

Blanket belt

Impressiedrum

BID-units

Gebaseerd op de nieuwe baanbrekende HP Indigo
LEPX-technologie

Productie van hoogwaardig digitaal drukwerk met
120 strekkende meter per minuut

Tot 4x hogere doorvoer per operator dan bij
flexografisch drukken

Tot 12 direct verwisselbare ElektroInks

De bewezen prestaties van HP Indigo, klaar voor de
komende decennia

Meer dan alleen snelheid en kwaliteit: de nieuwe
manier van labelprinten
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