De HP Indigo 7eco digitale pers is
een betrouwbare oplossing die een
optimale HP Indigo-beeldkwaliteit
biedt voor een concurrerende prijs.
De pers is gebouwd voor hoge
printvolumes tot 5 miljoen pagina's
per maand* en kan jarenlang mee.
Breid uw mogelijkheden uit en
onderscheid u met een breed scala aan
speciale soorten inkt en unieke
ontwerptools.
* Gebaseerd op het printen van 160 A4-pagina's per minuut
in Enhanced Productivity-modus, 24 uur per dag, 7 dagen
in de week, meer dan 30 dagen lang.

UW EERSTE STAP NAAR NIEUWE KANSEN

Betreed de wereld van de kwaliteit, veelzijdigheid en robuustheid van HP Indigo.

HP Indigo 7eco digitale pers

Technische specificaties
Printsnelheid

120 vierkleuren 8,5 x 11 (of A4) pagina's per minuut - 2-up.
160 kleur 8,5 x 11 (of A4) pagina's per minuut in EPM - 2-up.
240 tweekleuren of monochroom 8,5 x 11 (of A4) pagina's per minuut - 2-up.

Beeldresolutie

812 dpi bij 8 bits; adresseerbaar: 2438 x 2438 dpi HDI (High Definition Imaging).

Lijnrasters

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

Mediaformaat

13 x 19 inch (330 x 482 mm) maximum.

Afbeeldingsformaat

12,48 x 18,26 inch (317 x 464 mm) maximum.

Papiergewicht en dikte*

Gestreken: 55 lb tekst tot 130 lb omslag (80 tot 350 gr/m²); Ongestreken: 40 lb tekst tot 130 lb omslag
(60 tot 350 gr/m²); Dikte 3 tot 16 pt (70 tot 400 micron).

Invoer

Vier laden:
Drie laden met 6 inch (150 mm) elk, 1500 vellen van 80 lb tekst (120 gr/m²) elk.
Een lade voor speciale opdrachten: 2,5 inch (70 mm), 700 vellen van 80 lb tekst, (700 vellen van 120 gr/m²).
In totaal 5200 vellen van 80 lb tekst (120 gr/m²). Alle laden ondersteunen een brede reeks substraten.

Uitvoereenheid

Hoofduitvoerlade met 23,6 inch (600 mm) stapelhoogte; ondersteunt oﬀset jogging, 6100 vellen van 80 lb tekst
(6100 vellen van 120 gr/m²); Proefdruklade met 2,36 inch (60 mm) stapelhoogte, 600 vellen van 80 lb tekst
(600 vellen van 120 gr/m²).

Print Servers (DFE)

PrintOS Production Pro voor commercieel.

Afmetingen pers

Lengte: 214,3 inch (5443 mm); Breedte: 90,5 inch (2298 mm); Hoogte: 82,8 inch (2104 mm).

Gewicht pers

7300 lb (3300 kg).

Cloudconnectiviteit

Via HP PrintOS X

HP Indigo ElectroInks
Standaard vierkleurendruk

Cyaan, magenta, geel en zwart.

Speciale inkt

Fluorescerend roze/oranje/geel/groen, transparant, digitaal mat, onzichtbaar geel,
onzichtbaar rood, primer, Easy Release, licht lichtzwart, lichtcyaan, lichtmagenta,
levendig roze en levendig groen.

HP IndiChrome oﬀ-press steunkleureninkt

HP IndiChrome inktmengsysteem (IMS) 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 (IMS) om tot 97% van de
PANTONE®-kleuren te produceren.

PANTONE®-kleur

Opties
Vijfkleurendruk

Via het vijfde kleurenstation

Print Server (DFE)
Silver inkt

Print Server HP SmartStream Ultra
Maakt gebruik van ElectroInk Silver inkt mogelijk

Witte inkt

Maakt gebruik van ElectroInk premium witte inkt mogelijk

* Media-eigenschappen variëren. Als de media die u wilt gebruiken niet in de Media Locator vermeld worden, kan HP geen garanties geven voor de prestaties
en verdient het aanbeveling de media vóór gebruik te testen.
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Digitaal geprint op een HP Indigo pers.

Durf u nieuwe zakelijke
kansen voor te stellen
in commercieel printen
Langdurige oplossingen tegen
de juiste prijs

HP Indigo herdefinieert de rol van digitaal met
verbeteringen die de grenzen tussen alle vormen
van printproductie doen vervagen. Digitaal is niet
meer alleen voor short runs, long runs kunnen nu
betaalbaar geproduceerd worden, gebruikmakend
van digitale flexibiliteit. U krijgt de uitstraling en
operationele stabiliteit van oﬀset en arbeidsbesparende
automatisering op snelheden die nu al toonaangevend
zijn op de markt. Het is uw beurt om te floreren op een
markt die bloeit met nieuwe mogelijkheden om te
groeien met hoge winstgevendheid. Met HP Indigo kunt
u vandaag nog uw concurrenten voorgaan.

Met de HP Indigo 7eco digitale pers kunt u al uw
wensen op het gebied van commercieel drukwerk
vervullen, zodat u vandaag nog uw concurrenten
kunt voorgaan.
• Behoud de unieke eigenschappen van uw
substraten met een dunne inktlaag die de
glans en textuur nauwkeurig nabootst.

• Bied ongekende kleur- en inktmogelijkheden
met de hoogste printkwaliteit, veelzijdigheid
en eﬀiciëntie1. Kies voor onze scherpst
geprijsde pers en produceer afdrukken
die eruitzien als oﬀset, met scherpe
tekst en afbeeldingen2.

Geschikt voor hoge volumes
voor de komende jaren
Van het slimme ontwerp tot de robuuste
prestaties en het eersteklas aanbod1 is
deze wendbare digitale pers gebouwd om
nog jaren mee te gaan.

• Behoud automatisch de perfecte kleur met
de inline spectrofotometer en automatische
kleurkalibratie-algoritmen van deze digitale pers.

• U kunt de vruchten van uw investering de
komende jaren plukken met een robuuste
pers die in staat is om honderden miljoenen
pagina's te produceren gedurende zijn
levensduur.
• Doe meer met uw bedrijf en optimaliseer
uw printactiviteiten met HP PrintOSX.

• Produceer honderden taken, dag in
dag uit, met een hoog printvolume—tot 5
miljoen pagina's per maand.

Leg de lat hoog met
hoogwaardige toepassingen
Zorg dat uw bedrijf zich onderscheidt met
een hoogwaardig aanbod en een
voortdurende groei, met behulp van een
breed scala aan oplossingen, een ruime
keuze aan speciale soorten inkt en
unieke designtools.
• Creëer prachtige premium afdrukken met
een vrijwel eindeloze reeks metallic kleuren
met behulp van zilverkleurige inkt.
• Bereik het helderste wit op gekleurde
media3 en lever levendige kleuren met
een witte achtergrond onder de afbeelding
met premium witte inkt.
• Val op met heldere, stralende en
aantrekkelijke fluorescerende roze, gele,
oranje en groene inkt.
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• Creëer nieuwe zakelijke kansen door
unieke, hoogwaardige beveiligingsfuncties
te bieden die ook gebruikt kunnen worden
voor speelse, creatieve en verrassende
eﬀecten met behulp van onzichtbare gele
inkt.
• Til uw ontwerpmogelijkheden op een hoger
niveau met behulp van exclusieve HP Indigoontwerptools zoals HP SmartStream Mosaic
en HP SmartStream Collage.
• Breid uw kleurenbereik automatisch
uit met behulp van ColorUP4.

Ongekende beeldkwaliteit op basis van ongeëvenaarde kleur- en
inktmogelijkheden met de hoogste printkwaliteit, veelzijdigheid en
eﬀiciëntie. Eersteklas aanbod op basis van ColorUP. Vergeleken met
grote concurrenten in digitaal printen per mei 2020.

1

Vergeleken met andere digitale persen in de commerciële
HP Indigo-portfolio per mei 2020.

2

Gebaseerd op interne tests van HP uit mei 2020 waarbij de standaard
en premium witte ElectroInks van HP Indigo werden vergeleken met
technologieën voor oﬀset, gravure, SB-flexo, UV-flexo en zeefdruk.

3

4

PrintOSX
Haal alles uit uw HP Indigo pers dankzij oplossingen
waarmee u uw Print Factory van de toekomst kunt
creëren.

SERVICES

Laat uw operator het maximale uit uw pers halen
door te profiteren van de beschikbare kennis, een
on-press platform en deskundige ondersteuning.

MEDIA

Wees toonaangevend, innoveer en creëer
onderscheidende en indrukwekkende producten
voor uw klanten met de meest uiteenlopende media.

HP INDIGO SECURE

Optionele toepassing. Wordt apart verkocht.

Integreer in één keer heel eenvoudig geavanceerde
beveiligingsoplossingen die digitale bescherming
op meerdere niveaus bieden.

DUURZAAMHEID
Neem een voorsprong op de concurrentie, overtref
de eisen van uw klanten en stap in de wereld van
verantwoord printen.

