
Da ideia à embalagem 
A impressora digital HP Indigo 30000 é uma solução de formato médio com alimentação por 
folha, correspondente a offset e comprovada pelo mercado que capacita convertedores de 
embalagens cartonadas a obterem oportunidades de altas margens com produtividade elevada.

Adotada pelas principais empresas de conversão de embalagem cartonada, a impressora oferece 
uma vantagem competitiva com set up reduzido, o mínimo de desperdício e fáceis recursos de 
controle de versão para oferecer tiragens e tempos de produção menores.

A líder em qualidade de impressão e cores 
Equipadas com a tecnologia de tinta líquida ElectroInk da HP Indigo e um processo offset digital 
exclusivo, as impressões digitais da HP Indigo apresentam a mais alta qualidade. Elas se comparam 
ou excedem o offset, permitindo que sejam usadas indistintamente. Use até sete compartimentos 
de tinta na impressora e a mais ampla gama de cores digitais, alcançando até 97% das cores 
PANTONE®, para atender aos rígidos requisitos de cores das marcas.

A escolha das marcas 
Marcas em todo o mundo como P&G, Nestle, Parmalat e The Jelly Bean Factory estão implantando 
a comprovada qualidade de impressão e a versátil tecnologia da HP Indigo para responder aos 
desafios do mercado. A impressão HP Indigo pode atender à proliferação de SKUs e novos projetos 
sazonais, otimizar cadeias de suprimentos e produzir a customização e a personalização em 
massa para campanhas que aumentam as vendas e a fidelidade à marca. Exclusivos recursos de 
dados variáveis para marcas incluem recursos ilimitados de designs, códigos de barra, textos, 
imagens e segurança da HP SmartStream Mosaic.

Ampla versatilidade de substratos 
Equipada com um sistema de preparação em linha, a impressora imprime em substratos de 200u 
a 600u, incluindo papelão revestido, sem revestimento e pronto para uso, metalizado e sintético, 
permitindo a produção de quase qualquer aplicação de caixa, capa, cartão ou blister com qualidade de 
offset.

Produção otimizada de ponta a ponta  
Crie uma linha de produção inteira, da ideia à caixa concluída. Materiais impressos digitalmente 
podem ser convertidos usando soluções otimizadas ou equipamentos de acabamento padrão. 
Aproveite o ecossistema da HP Indigo, que inclui o Workflow Suite com recursos da Esko, soluções 
de conversão e de pré-impressão de parceiros.

Reinvente a produção de impressão  
O HP PrintOS é um sistema operacional de produção de impressão com aplicativos que ajudam 
você a obter mais de suas impressoras HP Indigo e a simplificar e automatizar a produção. Use o 
PrintOS para aprimorar as operações continuamente. Acesse a plataforma PrintOS aberta, segura e 
baseada na nuvem a qualquer momento e em qualquer lugar.

Impressora digital  
HP Indigo 30000
Impressora digital com alimentação por folha  
para embalagens cartonadas

Impulsione sua sustentabilidade 
A impressora digital HP Indigo 30000 é fabricada 
com neutralidade em carbono e oferece redução no 
desperdício da produção, um programa de devolução e 
eficiência no uso de energia.

Neutralidade de CO2
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Novas oportunidades surgindo
Líder em qualidade de offset digital
 
Tecnologia offset digital. A tecnologia de eletrofotografia líquida (LEP) da HP Indigo, que 
utiliza HP Indigo ElectroInk com minúsculas partículas de tinta, oferece impressão de linhas 
nítidas, imagens atraentes e vinhetas suaves com uma camada muito fina de tinta que propicia 
um brilho uniforme entre a tinta e o substrato. 

Estabelecendo novos padrões para a qualidade de impressão. A impressora agora oferece 
impressão de qualidade ainda mais alta e acentuada, usando dezenas de inovações em 
hardware, suprimentos e software. Os avanços incluem calibrações otimizadas para perfeita 
uniformidade de cores, lineatura sob medida e uma blanqueta com base em microesferas.

Gama de cores. Aproveite a extensa gama de cores que inclui branco HP Indigo ElectroInk. 
Emulação de cores PANTONE® na impressora usando CMYK ou o processo de seis ou sete 
cores da HP IndiChrome. Verdadeiras cores spot podem ser solicitadas a partir do serviço de 
combinação de tintas HP IndiChrome para obter sólidos precisos com certificação Pantone.

Tecnologia One Shot. Todas as separações de cores são transferidas em uma única passada 
no substrato para garantir registro cor a cor perfeito, inclusive em materiais sensíveis ao calor.

Gerenciamento inteligente das cores. O pacote de automação em cores garante precisão 
e consistência de cores que correspondem ao padrão. Um espectrofotômetro integrado e 
ferramentas de software simplificam o gerenciamento de cores e eliminam a necessidade dos 
caros processos de calibração manual, software e hardware. Crie perfis de cor e corresponda às 
cores PANTONE® em um processo simples e preciso.

Conformidade com regulamentações de impressão de embalagens para alimentos. O 
HP Indigo ElectroInk impresso na impressora digital HP Indigo 30000 está em conformidade 
com as definições padrão do setor para tintas de baixa migração. Sob condições de uso 
bem definidas, ele atende às regulamentações do FDA e da UE para materiais em contato 
com alimentos e permite uma impressão segura e compatível de embalagens primárias 
para alimentos, quando impresso no lado sem contato com o alimento.* Para obter mais 
informações, consulte o folheto HP Indigo for Food Packaging Printing (HP Indigo para 
impressão de embalagens para alimentos). 

Alta flexibilidade da produção
Liberdade digital. Imprima até 60 trabalhos diferentes por turno com troca automática e 
imediata de um trabalho para outro. 

Alta produtividade. Alcance uma velocidade de até 4.600 folhas totalmente em cores por 
hora no modo de produtividade aprimorada (EPM), aumentando a produtividade em 33% para a 
maioria dos trabalhos em cores usando apenas três separações de cores. 

O formato certo. O formato de 73,66 x 50,8 cm (29” x 20”) cobre a grande maioria de trabalhos 
em embalagem cartonada, enquanto oferece economia no tempo de configuração, nos 
procedimentos e no desperdício para um acabamento convencional.  

Aplicações com alta margem. Um kit opcional de sintéticos que inclui uma unidade de 
tratamento corona em linha abre oportunidades para substratos de altas margens, incluindo 
placas metalizadas e mídia sintética de até 600u, incluindo PVC, PET e PP. A tecnologia também 
oferece suporte a substratos escuros.

Unidade de preparação integrada. Esse sistema em linha permite utilizar papelão pronto para 
uso. O primer digital HP Indigo ElectroInk permite o uso de preparação spot para substratos 
ásperos, como placa CCNB.

Impressão segura. Novos recursos de segurança aprimorados incluem microtexto e micro 
códigos de barras para proteção da marca.

Compatibilidade com o setor. O formato de 73,66 cm (29”) é compatível com acabamento e 
alimentação por paleta offset, bem como os padrões para vernizes, estampagem com película 
metalizada, laminação, corte, vinco, dobra e colagem.

Soluções completas avançadas
Servidor de impressão poderoso. O servidor de impressão de etiquetas e embalagens HP 
SmartStream, com recursos da Esko, fornece as mais avançadas ferramentas do setor para 
otimização de processos pré-impressão. Ele apresenta as melhores soluções da categoria, 
totalmente integradas, para gerenciamento rápido e preciso de cores digitais para reproduzir 
qualquer trabalho de impressão. Permite conectividade bidirecional com sistemas de 
gerenciamento da produção e automação pré-impressão padrões no setor e é conduzido por 
um poderoso mecanismo Adobe RIP. 

Decoração em uma única passada. Uma solução otimizada, a TRESU iCoat 30000 foi desenvolvida 
especificamente para a Indigo 30000. A iCoat oferece uma variedade de módulos que incluem 
um tratador corona, uma ou duas torres de vernizes UV e verniz aquoso com troca rápida, um 
sistema com 100% de inspeção da AVT e um sistema especial que oferece suporte a tintas de alta 
viscosidade.  

Soluções de decoração e corte com molde. Os parceiros da HP Indigo oferecem soluções 
otimizadas para produção digital. O corte com molde KAMA Pro-cut é uma solução flexível 
equipada com holograma de registro a quente e recursos de relevo. A máquina de corte e 
colagem KAMA FlexFold é configurada em apenas alguns minutos. A Highcon e a SEI oferecem 
corte e vinco digitais usando tecnologia a laser. A Scodix oferece lâmina digital e efeitos 
especiais de relevo digital. A Kurz oferece lâminas de alta qualidade. 

PrintOS. O Print Beat fornece visibilidade para desempenho da impressora e insights de dados 
em tempo real, para aprimoramentos contínuos de operações de impressão. Com o PrintOS Site 
Flow, gerencie com eficiência qualquer número de trabalhos por dia, até mesmo centenas ou 
milhares, desde o envio até a remessa. Automatize, simplifique e otimize o envio de arquivos 
com o PrintOS Box. Use o PrintOS Composer para processamento pesado de VDP, incluindo 
campanhas sofisticadas da Mosaic. 1. Alimentador da paleta

2. Alimentador da gaveta

3. Unidade de preparação em linha

4. Coroa para atualização 

5. Unidade de preparação

6. Secador

7. Sensores para recursos de impressão em 
frente e verso

8. Cabeça de impressão a laser de alta 
velocidade

9. Placa de imagens fotográficas (PIP)

Vantagem do serviço 
Nossas equipes de serviço certificadas estão comprometidas 
em atender a suas necessidades de ponta a ponta para 
garantir crescimento acelerado e tempo de operação 
máximo. Engenheiros remotos em todo o mundo fornecem 
suporte em vários idiomas. Use os recursos do Print Care 
na impressora para resolver problemas rapidamente e com 
independência. O kit Smart Uptime ajuda você a localizar 
rapidamente a peça correta e gerenciar seu inventário.

10. Sistema de substituição automática de 
lâminas de PIP (PARS)

11. Reveladores de tinta binários (BIDs)

12. Blanqueta

13. Cilindro de impressão

14. Câmeras de registro

15. Scanner e espectrofotômetro integrados

16. Bandeja de prova / ponte do dispositivo de 
revestimento em linha

17. Empilhador

18. Gabinete de tinta

http://www8.hp.com/us/en/commercial-printers/indigo-presses/services.html?zn=gap&cp=20000-13698-29207^373127_4041_100__&jumpid=va_R10931_go/indigoservice
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-29207^373127_4041_100__&jumpid=va_R10931_go/indigoservice
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Especificações técnicas

Velocidade de impressão 3.450 folhas por hora em 4/0; 4.600 folhas por hora em EPM

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

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

Tamanho da folha 74,93 x 53,09 cm (29,5” x 20,9”) no máximo, 50,8 x 29,72 cm (20” x 11,7”) no mínimo

Tamanho da imagem 73,91 x 51,05 cm (29,1" x 20,1") no máximo

Tipo de substrato Papelão, incluindo C1S e C2S, virgem, reciclado e metalizado. Suporte opcional para sintéticos.

Espessura do substrato
Papelão e placas metalizadas de 10 a 24 pt; PVC e polipropileno de até 25 pt/milésimos de pol.;  
PET de até 18 pt/milésimos de pol. 

Peso do substrato
Papelão e placas metalizadas de 150 a 450 g/m2; PVC de até 880 g/m2; polipropileno de até 630 g/m2;  
PET de até 550 g/m2.  

Alimentador
Alimentador da paleta: até 84,84 cm (33,4”) ou 499,86 kg (1.102 lb) de mídia.  
Alimentador da gaveta: duas gavetas, com 29,97 cm (11,8”) de mídia.

Empilhador 84,84 cm (33,4”) de mídia

Servidor de impressão Servidor de impressão de etiquetas e embalagens HP SmartStream, produzido com recursos da Esko

Dimensões da impressora Comprimento: 11,51 m (453"); Largura: 4,7 m (185"); Altura: 2,39 m (94”)

Peso da impressora 12,97 t (28.600 lb)

HP Indigo ElectroInks**

Impressão padrão em quatro cores Ciano, magenta, amarelo e preto

Impressão em cinco cores Ciano, magenta, amarelo, preto e branco

Impressão HP IndiChrome em seis cores Ciano, magenta, amarelo, preto, laranja, violeta e violeta para embalagens

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

Tintas spot HP IndiChrome fora  
da impressora

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

Cores PANTONE®

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; Serviço de combinação de tintas (IMS) HP IndiChrome fora da impressora para 
alcançar até 97% da variedade de cores PANTONE®.

Opcionais

Modo de produtividade aprimorada Permite a impressão EPM em três cores

Estação de trabalho do operador Trabalhos de verificação, controle da impressora, estação remota de DFE

Adapt. do disp. de revestimento em linha Interface entre a impressora e o dispositivo de revestimento em linha

Kit de sintéticos Impressão em sintéticos. Inclui unidade de coroa para tratamento de atualização (opcional)

Kit de reinserção Permite impressão em frente e verso (opcional)

*De acordo com a recomendação de agências governamentais como o Instituto Federal Alemão para Avaliação de Risco (BfR), é aconselhável ter uma camada polimérica ou outra barreira entre 
a superfície interna do papelão e o alimento ao imprimir em papelões ou papelões dobráveis. **Produtos alimentícios e embalagens são um setor altamente regulamentado, com requisitos vari-
áveis dependendo de onde são colocados no mercado. Portanto, as empresas de conversão devem garantir que todos os materiais utilizados no processo de impressão sejam adequados para a 
aplicação pretendida e suas condições de uso, e que a impressão seja executada de acordo com as boas práticas de fabricação.
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