
* 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 variáveis 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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Impressora digital Indigo 35K
Especificações técnicas

Essa impressora digital B2 (meia 
folha) comprovada em campo

1
, 

com inovações de funções em 
etapas, é sua entrada para a 
revolução da cartonagem digital. 
Alcance resultados com qualidade 
de offset com confiança em cada 
embalagem. Entregue pequenas 
tiragens rapidamente e agregue 
valor com proteção da marca e 
personalização em massa para 
qualquer tamanho de tiragem.

Número da PUB - 4AA7-6771PTL, abril de 2020
 Este é um impresso digital da HP Indigo

Saiba mais em 
hp.com/go/indigo

Inscreva-se para obter atualizações
hp.com/go/getupdated

Velocidade de impressão3.450 folhas por hora em 4/0; 4.600 folhas por hora em EPM

Resolução da imagemCapacidade de endereçamento de 812 dpi (2.438 x 2.438 dpi virtuais)

Lineatura175, 180, 180m, 190EPM, HMF-200

Tamanho da folha750 mm x 530 mm máximo 

Tamanho da imagem740 mm x 510 mm máximo

Espessura do substratoPapelão e placas metalizadas de 140 a 250 mícrons; PVC e polipropileno de até  
630 mícrons; PET de até 400 mícrons

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

Peso do substratoPapelão e placas metalizadas de 150 a 450 g/m
2
; PVC de até 880 g/m

2
;  

polipropileno de até 630 g/m
2
; PET de até 550 g/m

2

AlimentadorAlimentador da paleta: Até 85 cm ou 500 Kg de mídia. 
Alimentador da gaveta: duas gavetas, com 30 cm de mídia.

Empilhador64 cm de mídia

Servidor de impressãoHP Production Pro para etiquetas e embalagens Indigo

Dimensões da impressoraComprimento: 11.500 mm; Largura: 4.700 mm; Altura: 2.400 mm; Profundidade: 4.699 cm 

Peso da impressora13.000 kg 

Conectividade de nuvemVia HP PrintOS
X

HP Indigo ElectroInks**

Impressão padrão em quatro coresCiano, magenta, amarelo e preto

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

Impressão HP IndiChrome com seis coresCiano, magenta, amarelo, preto, laranja, violeta e violeta para embalagens 

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

Tintas spot HP IndiChrome fora da impressoraServiço 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 HP IndiChrome fora da impressora (IMS) para alcançar  
até 97% da variedade de cores PANTONE®. 

Opcionais

Kit de sintéticosImpressão em sintéticos. Inclui unidade de coroa para tratamento de atualização.

Kit de reinserção Permite impressão em frente e verso com reinserção precisa

Adaptador do dispositivo de revestimento em linha Interface entre a impressora e o dispositivo de revestimento em linha

Imagem HD Resolução: Capacidade de endereçamento de 1.625 dpi (4.876 x 4.876 dpi virtuais)

RIP de linhas finas  RIP de 1.600 dpi para imagem HD

Agente de alerta automático avançado Sistema de contr. de qualidade em linha atualizado com ejeção de única caixa e página inteira  

Modo de produtividade aprimorada Permite impressão em EPM com três cores (ciano, magenta, amarelo)

Crie negócios lucrativos de alto 
crescimento ao garantir uma 
parte da crescente necessidade 
por trabalhos de tiragens 
pequenas, entregues em 
prazos curtos e aprimorados 
com recursos de alto valor, 
incluindo proteção da marca e 
personalização em massa, tudo 
enquanto economiza tempo e 
elimina o desperdício.

O FUTURO SE REVELA
Impressora digital meia folha para cartonagens, diversificação de negócios e aplicações

IMPRESSORA DIGITAL



O futuro    
se revela

Otimize a eficiência da 
produção ao mudar para uma 
mentalidade digital 

Domine o mercado de 
alto valor com uma ampla 
variedade de aplicações

Produza dezenas de trabalhos por dia e 
até 1 milhão de folhas B2 (meia folha)
por mês, ao utilizar novas ferramentas 
para aumentar o tempo de impressão 
em até 40%.2 Obtenha verdadeira 
agilidade da produção com gavetas, um 
alimentador de paletas e uma bandeja 
de prova em formato B2.

Adapte-se às dinâmicas necessidades 
do mercado com uma impressora que 
faz o trabalho de três. Expanda suas 
aplicações com a mais ampla variedade 
de mídias e tintas.4 Ofereça recursos 
de ornamentação de alta precisão, 
integrados ao TRESU iCoat 35K.5

• Expanda sua oferta com as placas 
prontas para uso, de mídia reciclada e 
áspera à placa metalizada e sintética, 
a substratos coloridos avançados.

• Agregue valor com decorações em 
verniz com reserva de alta precisão 
com o TRESU iCoat 35K5, otimizado 
para funcionar em linha com essa 
impressora.

• Expanda para aplicações de 
embalagens rígidas digitais com mídia 
leve que varia a partir de 150 mícrons 
para impressão de forros.

• Ofereça embalagens inteligentes com 
soluções de proteção da marca de 
várias camadas e designs exclusivos 
com o HP SmartStream Mosaic e o HP 
SmartStream Collage.

Há um crescente desejo por embalagens que vão além do 
básico. Os consumidores estão cada vez mais no controle, 
julgando marcas por sua autenticidade de produto, 
sustentabilidade e nível de envolvimento. Essa mudança na 
influência dos compradores está direcionando as marcas 
para uma maior responsabilidade ambiental, mais SKUs, 
personalização e lançamento mais rápido no mercado. Os 
trabalhos de hoje são diferentes. O campo de atuação foi 
totalmente modificado. Marcas pequenas/artesanais têm 
grandes ações e mega marcas atuam com agilidade. Como 
empresa de conversão de cartonagem, você precisa atender 
a ambas extremidades do espectro — das estratégicas 
tiragens em escala mini a embalagens que cumprem as 
normas em rápida mudança. Sua cesta de trabalhos é 
variada e está mudando. Fazer previsões está ficando quase 
impossível. Você precisa da habilidade de agir e mudar 
rapidamente, sem hesitação. Embalagens com recursos 
digitais estão em alta demanda, e não há sinal de que essa 
tendência diminua tão cedo.

• Cumpra prazos muito curtos com 
um formato B2 ideal para pequenas 
tiragens — economizando metade do 
custo e eliminando o desperdício com 
conversão em comparação com o B1.

• Faça facilmente a transição de um 
trabalho para o próximo com gavetas, 
alimentador de paletas e recursos de 
prova durante a impressão.

• Reduza significativamente a 
configuração com a maior rapidez 
no alcance de cores viabilizada pelo 
processo de correspondência de cores 
automatizado HP Indigo Spot Master.

• Uma abordagem de ponta a ponta 
com preparação em linha, dispositivo 
de revestimento totalmente integrado 
e o ecossistema de fluxo de trabalhos 
HP PrintOSX.

Forneça a mais alta qualidade 
para atender aos requisitos 
das marcas premium 
Atenda às necessidades mais exigentes 
de qualidade e cores de marcas em 
todos os trabalhos que você entregar 
com as ferramentas automatizadas 
recém-introduzidas e o sistema de 
imagens HD.

• Alcance até 97% da gama PANTONE® 
na impressora usando cores CMYK, 
OVG e cores especiais.

• Obtenha qualidade de offset 
intercambiável — com camadas 
finas, formas de pontos e nível de 
brilho de mídia — com a tecnologia 
de eletrofotografia líquida (LEP) HP 
Indigo.

• Produza matizes de cores suaves, 
imagens com pequenos detalhes 
e microtexto pequeno e fino com o 
sistema de imagens HD. 

• Ofereça confiança no desempenho de 
cores com ferramentas automatizadas 
e sistema de elaboração de relatórios. 
Alcance e mantenha as cores facilmente 
para garantir que cada embalagem 
seja igual à outra, não importa onde e 
quando seja impressa.

[1] Solução  comprovada em campo com base na impressora digital HP Indigo 30000, com mais de 70 instalações em todo o mundo, em novembro de 2019. [2] Tempo de impressão até 40% maior em comparação com a impressora digital HP Indigo 30000 e baseado em análise 
técnica interna da HP em novembro de 2019. [3] Com base em testes internos da HP em novembro 2019. B2 é o formato ideal e mais econômico para tiragens pequenas: os processos de corte em molde e ornamentação são 50% do custo de moldes, 50% do tempo de 
configuração e 50% de desperdício do formato B1 em tiragens de até 4.000 folhas.  [4] Em comparação com os principais concorrentes de impressão digital fornecedores de soluções de papelão dobrável com bobina média em novembro de 2019. Mais rapidez no alcance de cores 
viabilizada pela tecnologia Spot Master e o espectrofotômetro Xrite integrado.  [5] TRESU iCoat 35K é um recurso opcional, vendido e servido separadamente pela HP.

Libere as oportunidades de negócios

Aproveite as tendências atuais com tecnologia superior

Destaque-se com confiança

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.

IMPRESSORA DIGITAL

Transcenda as embalagens


