Betreed deze groeiende sector met deze step-function pers voor vouwkartonnage in short runs.

THE FUTURE UNFOLDS
Bouw een snelgroeiend, rendabel
bedrijf door een aandeel te
veroveren in de groeiende behoefte
aan short runs, geleverd in een
snelle doorlooptijd en verbeterd
met hoogwaardige functies,
waaronder merkbescherming
en massamaatwer, terwijl u tijd
bespaart en verspilling beperkt.
Indigo 35K digitale pers

Technische specificaties
Printsnelheid

3450 vellen per uur 4/0; 4600 vellen per uur in EPM

Beeldresolutie

812 dpi adresseerbaar (virtueel 2438 x 2438 dpi)

Lijnrasters

175, 180, 180m, 190EPM, HMF-200

Mediaformaat

29,5 x 20,9 inch (750 x 530 mm) maximum

Afbeeldingsformaat

29,1 x 20,1 inch (740 x 510 mm) maximum

Dikte substraat

Karton en gemetalliseerd karton 6 tot 24 pt (140-600 micron); Pvc en polypropyleen
tot 25 pt (630 micron); PET tot 16 pt (400 micron)

Type substraat

Karton, inclusief C1S en C2S, nieuw, gerecycled en gemetalliseerd.
Optionele ondersteuning voor synthetische materialen.

Gewicht substraat

Karton en gemetalliseerd karton 150 tot 450 gr/m²; Pvc tot 880 gr/m²
Polypropyleen tot 630 gr/m²; PET tot 550 gr/m²

Invoer

Palletinvoer: Tot 33,4 inch of 1100 lb (85 cm of 650 kg) media.
Lade-invoer: twee laden, met 11,8 inch (30 cm) media.

Uitvoereenheid

25,2 inch (64 cm) media

Print Server

HP Production Pro voor Indigo etiketten en verpakkingen

Afmetingen drukpers

Lengte: 11.500 mm; Breedte: 433 inch (4700 mm); Hoogte: 94 inch (2400 mm); Diepte: 185 inch

Persgewicht

28.600 lb (13.000 kg)

Cloudconnectiviteit

Via HP PrintOSX

HP Indigo ElectroInk
Standaard vierkleurendruk

Cyaan, magenta, geel en zwart

Vijfkleurendruk

Cyaan, magenta, geel, zwart en wit

HP IndiChrome zeskleurendruk

Cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, violet en violet voor verpakkingen

HP IndiChrome Plus zevenkleurendruk
HP IndiChrome off-press steunkleureninkt
PANTONE®-kleuren

Cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, violet, violet voor verpakkingen en groen
HP IndiChrome inktmengservice voor het creëren van steunkleuren met CMYK, oranje, violet,
groen, reflecterend blauw, neonrood, heldergeel en transparant
Ondersteunt PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® en PANTONE Goe™
HP Professional PANTONE-emulatietechnologie in de pers met CMYK; HP IndiChrome
on-press; HP IndiChrome Plus on-press; HP IndiChrome off-press inktmengservice (IMS) om
tot 97% van de PANTONE®-kleuren te produceren.

Opties
Synthetische kit

Printen op synthetische media. Inclusief vervangende corona-unit

Herinvoerkit

Maakt dubbelzijdig printen mogelijk met accurate herinvoer

Adapter voor inline coater

Interface tussen pers en inline coater

HD Imaging

Resolutie: 1625 dpi adresseerbaar (virtueel 4876 x 4876 dpi)

Fine Line RIP

1600 dpi RIP voor HD Imaging

Advanced Automatic Alert Agent

Deze beproefde B2 digitale pers1
met stapsgewijze innovaties
is uw toegangspoort tot de
digitale revolutie in vouwkarton.
Bereik met zekerheid resultaten
van offsetkwaliteit op elke
doos. Lever snel short runs
en voeg waarde toe met
merkbescherming en massaaanpassing voor elke runlengte.

Bijgewerkt inlinesysteem voor kwaliteitscontrole met volledige pagina en uitwerpen van
enkele doos

Enhanced Productivity-modus

Maakt printen in drie kleuren mogelijk met EPM (cyaan, magenta, geel)
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Digitaal gedrukt op een HP Indigo pers

De toekomst
voltrekt zich
Er is een groeiende vraag naar dozen die meer bieden
dan de standaard. Consumenten hebben steeds
meer controle en beoordelen merken op basis van
hun productauthenticiteit, duurzaamheid en mate
van betrokkenheid. Deze verschuiving in de invloed
van de koper zorgt ervoor dat merken in de richting
gaan van verantwoordelijkheid voor het milieu, meer
SKU's, personalisatie en een snellere time-to-market.
De taken van vandaag zijn anders. Het speelveld is op
zijn kop gezet. Kleine en ambachtelijke merken doen
zich groot voor en megamerken zijn wendbaar. Als
converter in vouwkarton moet u tegemoetkomen aan
beide kanten van het spectrum — van strategische
runs op minischaal tot dozen die voldoen aan de snel
veranderende regelgeving. Uw taken zijn gevarieerd en
veranderlijk. Voorspellen wordt bijna onmogelijk. U moet
de mogelijkheid hebben om snel te manoeuvreren en
zonder aarzelen om te schakelen. Er is veel vraag naar
dozen met digitale toepassingen en er is geen enkel
signaal dat deze trend snel zal verdwijnen.

Ontdek nieuwe mogelijkheden
Benut de trends van vandaag met superieure
technologie
Excelleer met vertrouwen

Optimaliseer de productieefficiëntie naar een digitale
mindset
Produceer tientallen taken per dag en
tot 1 miljoen B2-vellen per maand, door
gebruik te maken van nieuwe tools
om de printtijd tot 40% te verhogen.2
Vergroot de productieflexibiliteit
met laden, een palletinvoer en een
proefdruklade op B2-formaat.
•	Haal korte doorlooptijden met een
B2-formaat dat ideaal is voor short
runs — en bespaar de helft op het
verlies en kosten voor het omzetten
ten opzichte van B1.

•	Verkort de setup aanzienlijk met
de snelste time-to-color door het
geautomatiseerde proces voor
kleuraanpassingen van de HP Indigo
Spot Master.

•	Eenvoudige transitie van de ene naar
de andere taak met lades, palletinvoer
en proefdrukmogelijkheden terwijl u
print.

•	Een end-to-end benadering met
inline priming, volledig gekoppelde
coater en het HP PrintOSX workflowecosysteem.

•	Breid uw aanbod uit met kant-enklare producten, van karton tot
gemetalliseerde en synthetische
media en hoogwaardige gekleurde
substraten.

Domineer de markt met hoge
waarde met een uitgebreide
reeks toepassingen
Speel in op de veranderende behoeften
van de markt met één pers die het
werk van drie persen doet. Breid
uw toepassingen uit met de meest
uitgebreide reeks media en inkt.4 Bied
functies aan voor zeer nauwkeurige
verfraaiingen, in lijn met de TRESU
iCoat II.5

•	Voeg waarde toe met zeer
nauwkeurige spotvernisdecoraties met
de TRESU iCoat II,5 geoptimaliseerd om
inline te werken met deze pers.
•	Breid uit naar digitale toepassingen
voor vouwkarton met lichte media,
variërend van 150 micron.
•	Bied verpakkingen met toegevoegde
waarde met meerlaagse oplossingen
voor merkbescherming en unieke
ontwerpen door HP SmartStream
Mosaic en HP SmartStream Collage.

Bied de hoogste kwaliteit
die voldoet aan de eisen van
hoogwaardige merken

Meer dan verpakkingen

Voldoe aan de strengste eisen op het
gebied van merkkleuren en kwaliteit in
elke opdracht die u levert met nieuw
geïntroduceerde geautomatiseerde
tools en het HD Imaging System.
•	Bereik tot 97% PANTONE®kleurenbereik op de pers met CMYK-,
OVG- en steunkleuren.
•	Doet niet onder voor offsetkwaliteit,
met dunne lagen en HP Indigo
LEP-technologie (Liquid
Electrophotography).
•	Produceer nog vloeiendere kleurtinten,
gedetailleerdere kleine afbeeldingen
en fijnere kleine microtekst met het HD
Imaging System.

DIGITALE PERS

•	Bied vertrouwen in kleurprestaties
met de geautomatiseerde tools en het
rapportagesysteem. Bereik en behoud
gemakkelijk kleuren zodat elke doos
gelijk is, waar en wanneer deze ook
bedrukt wordt.

[1] In de praktijk bewezen oplossing op basis van de HP Indigo 30000 Digitale Pers, met meer dan 70 installaties wereldwijd, per november 2019. [2] Tot 40% meer printtijd in vergelijking met de HP Indigo 30000 Digitale Pers gebaseerd op interne technische analyses van HP per november 2019.
[3] Gebaseerd op interne analyse van HP per november 2019. B2 is het optimale, meer kosteneffectieve formaat voor short runs: stans- en verfraaiingsprocessen zijn 50% van de matrijskosten, 50% van de setuptijd en 50% van verspilling van het B1-formaat in oplagen tot 4000 vellen. [4] Vergeleken met
grote concurrenten op het gebied van digitaal printen die mid-weboplossingen voor vouwkarton bieden, vanaf november 2019. Snelste time-to-color mogelijk gemaakt door Spot Master-technologie en de inline Xrite-spectrofotometer. [5] TRESU iCoat II is een optionele functie, afzonderlijk verkocht en
onderhouden door HP.
PrintOSX
Haal alles uit uw HP Indigo-pers met een reeks
oplossingen die u in staat stellen om uw Print
Factory van de toekomst te creëren.

SERVICES
Stel uw operator in staat om het maximale uit uw pers te
halen door de zelfvoorziening op te bouwen via kennis,
een platform op de pers en deskundige ondersteuning.

MEDIA
Leid, innoveer en creëer onderscheidende en
ongelofelijke producten voor uw klanten met de
meest uiteenlopende media.

HP INDIGO SECURE
Pas in één keer nooit eerder geziene
beveiligingsoplossingen toe die meerlaagse digitale
bescherming bieden.

DUURZAAMHEID
Neem direct het voortouw door de eisen van uw
klanten te overtreffen en leid een nieuw tijdperk van
verantwoord printen.

Betreed deze groeiende sector met deze step-function pers voor vouwkartonnage in short runs.

THE FUTURE UNFOLDS
Bouw een snelgroeiend, rendabel
bedrijf door een aandeel te
veroveren in de groeiende behoefte
aan short runs, geleverd in een
snelle doorlooptijd en verbeterd
met hoogwaardige functies,
waaronder merkbescherming
en massamaatwer, terwijl u tijd
bespaart en verspilling beperkt.
Indigo 35K digitale pers

Technische specificaties
Printsnelheid

3450 vellen per uur 4/0; 4600 vellen per uur in EPM

Beeldresolutie

812 dpi adresseerbaar (virtueel 2438 x 2438 dpi)

Lijnrasters

175, 180, 180m, 190EPM, HMF-200

Mediaformaat

29,5 x 20,9 inch (750 x 530 mm) maximum

Afbeeldingsformaat

29,1 x 20,1 inch (740 x 510 mm) maximum

Dikte substraat

Karton en gemetalliseerd karton 6 tot 24 pt (140-600 micron); Pvc en polypropyleen
tot 25 pt (630 micron); PET tot 16 pt (400 micron)

Type substraat

Karton, inclusief C1S en C2S, nieuw, gerecycled en gemetalliseerd.
Optionele ondersteuning voor synthetische materialen.

Gewicht substraat

Karton en gemetalliseerd karton 150 tot 450 gr/m²; Pvc tot 880 gr/m²
Polypropyleen tot 630 gr/m²; PET tot 550 gr/m²

Invoer

Palletinvoer: Tot 33,4 inch of 1100 lb (85 cm of 650 kg) media.
Lade-invoer: twee laden, met 11,8 inch (30 cm) media.

Uitvoereenheid

25,2 inch (64 cm) media

Print Server

HP Production Pro voor Indigo etiketten en verpakkingen

Afmetingen drukpers

Lengte: 11.500 mm; Breedte: 433 inch (4700 mm); Hoogte: 94 inch (2400 mm); Diepte: 185 inch

Persgewicht

28.600 lb (13.000 kg)

Cloudconnectiviteit

Via HP PrintOSX

HP Indigo ElectroInk
Standaard vierkleurendruk

Cyaan, magenta, geel en zwart

Vijfkleurendruk

Cyaan, magenta, geel, zwart en wit

HP IndiChrome zeskleurendruk

Cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, violet en violet voor verpakkingen

HP IndiChrome Plus zevenkleurendruk

Cyaan, magenta, geel, zwart, oranje, violet, violet voor verpakkingen en groen

HP IndiChrome off-press steunkleureninkt

HP IndiChrome inktmengservice voor het creëren van steunkleuren met CMYK, oranje, violet,
groen, reflecterend blauw, neonrood, heldergeel en transparant

PANTONE®-kleuren

Ondersteunt PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® en PANTONE Goe™
HP Professional PANTONE-emulatietechnologie in de pers met CMYK; HP IndiChrome
on-press; HP IndiChrome Plus on-press; HP IndiChrome off-press inktmengservice (IMS) om
tot 97% van de PANTONE®-kleuren te produceren.

Opties
Synthetische kit

Printen op synthetische media. Inclusief vervangende corona-unit

Herinvoerkit

Maakt dubbelzijdig printen mogelijk met accurate herinvoer

Adapter voor inline coater

Interface tussen pers en inline coater

HD Imaging

Resolutie: 1625 dpi adresseerbaar (virtueel 4876 x 4876 dpi)

Fine Line RIP

1600 dpi RIP voor HD Imaging

Advanced Automatic Alert Agent

Bijgewerkt inlinesysteem voor kwaliteitscontrole met volledige pagina en uitwerpen van
enkele doos

Enhanced Productivity-modus

Maakt printen in drie kleuren mogelijk met EPM (cyaan, magenta, geel)
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Deze beproefde B2 digitale pers1
met stapsgewijze innovaties
is uw toegangspoort tot de
digitale revolutie in vouwkarton.
Bereik met zekerheid resultaten
van offsetkwaliteit op elke
doos. Lever snel short runs
en voeg waarde toe met
merkbescherming en massaaanpassing voor elke runlengte.
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