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Impressora digital HP Indigo 6K
Especificações técnicas

Velocidade de impressãoAté 30 m/min no modo de 4 cores
Até 40 m/min no modo de produtividade aprimorada
Até 60 m/min no modo de 1 ou 2 cores

Resolução da imagem812 dpi a 8 bits; capacidade de endereçamento: HDI (imagem de alta definição) 
 de 2.438 x 2.438 dpi

Lineatura175, 180, 196, 210 lpi

Tamanho da imagem320 mm x 980 mm máximo 

Espessura do substrato*12 a 450 mícrons

Tipo de substratoEstrutura de etiquetas sensíveis à pressão, papel, filmes sem suporte e papelão

Largura da bobinaLargura máx.: 340 mm; Largura mínima: 200 mm 

DesbobinadorDiâmetro máx. rolo de entrada: 1.000 mm 
Diâmetro interno:
• Padrão: 76,2 mm 
• Opcional: 152,4 mm 
Peso máximo do rolo: 270 kg 

RebobinadorDiâmetro máx. do rolo 700 mm 

Servidor de impressãoHP Production Pro para etiquetas e embalagens Indigo

Dimensões da impressoraComprimento: 5.780 mm; Larg.: 3.940 mm; Altura: 2.108 mm;  
Unidade de preparação em linha: Comp.: 1.410 mm; Larg.: 1.560 mm; Altura: 1.760 mm

Conectividade de nuvemVia HP PrintOS
X

Peso da impressora5.400 kg; Unidade de preparação em linha: 1.800 kg

HP Indigo ElectroInks

Impressão padrão em quatro coresCiano, magenta, amarelo e preto

Tintas de processo adicionaisBranco padrão, branco premium, branco para capas, amarelo resistente ao desbotamento, 
magenta resistente ao desbotamento, rosa/amarelo/laranja/verde fluorescente, HP Indigo 
ElectroInks invisíveis (amarelo/azul/vermelho/verde) Prata HP Indigo ElectroInk

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

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

Tintas spot HP IndiChrome fora da impressoraSistema de combinação de tintas (IMS) 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®, PANTONE Goe™
Tecnologia de emulação HP Professional PANTONE usando CMYK na impressora; HP 
IndiChrome na impressora; HP IndiChrome Plus na impressora;
HP IndiChrome fora da impressora (IMS) para alcançar até 97% da variedade de cores 
PANTONE®.

Opções

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

Unidade de preparação em linha (ILP**)Compatível com tratamento sob demanda simples dos substratos

ConfiguraçõesKit de conectividade para acabamento em linha de modo duplo, suporte flexível para braço 
do empacotador no rebobinador, agente de alerta automático (AAA), pacote de automação 
de cores

Opções de servidor de impressãoPrintOS Production Pro para etiquetas e embalagens

ReinserçãoRecurso de impressão só frente e frente e verso

Essa potente impressora de 
etiquetas digitais de bobina 
estreita permite a mais ampla 
gama de aplicações,

1
 com uma 

abundância de tintas especiais 
e ornamentos em uma única 
passada.

2
 Agora você pode 

entregar ainda mais trabalhos 
por dia, com maior qualidade.

1
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Saiba mais em 
hp.com/go/indigo

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

Ofereça praticamente qualquer 
aplicação imaginável e atenda às 
necessidades das marcas mais 
criativas do mundo. Adicione 
funcionalidades de alto valor, 
como proteção da marca e 
ornamentos ou acabamentos 
especiais2 com maior eficiência 
de produção, e observe o rápido 
aumento dos seus volumes de 
impressão.

QUALQUER TRABALHO. TODOS OS DIAS.
O padrão da indústria em produção de etiquetas digitais.

IMPRESSORA DIGITAL



A equação perfeita para a 

produção de etiquetas
Cresça com infinitas 
oportunidades e uma atitude 
verdadeiramente assertiva

Aumente a produtividade 
para imprimir mais
Obtenha eficiência na produção, que 
se traduz em saída maximizada, com 
a maior velocidade de colocação no 
mercado.5,6

• Mais rapidez no alcance de cores5

viabilizada pela tecnologia HP 
Indigo Spot Master e pelo processo 
automatizado de correspondência de 
cores. 

• Obtenha eficiência no front-end com 
RIP6 até cinco vezes mais rápido com 
o HP Indigo Production Pro para L&P 
DFE.

• Aumente a produção com o fluxo 
de trabalho do HP PrintOSX e as 
soluções de conversão que permitem 
a automação de ponta a ponta, desde 
o pedido até a entrega.

• Crie e gerencie pequenas tiragens de 
marcas de PMEs sob demanda com 
uma solução de impressão a partir da 
web comprovada no mercado.1

De super simples a criativos e complexos, os trabalhos 
de impressão de etiquetas se tornaram mais diversos 
e estão cada vez mais difíceis de prever. No decorrer de 
um único turno, você precisa de agilidade para atender 
rapidamente às demandas exclusivas de qualquer 
trabalho e qualquer tamanho de tiragem. Os prazos 
curtos de entrega são imperativos; a eficiência do fluxo 
de trabalho, imprescindível. 

Com uma base instalada de milhares de impressoras 
no mundo todo, as impressoras digitais HP Indigo 
e suas vantagens exclusivas já estão redefinindo a 
maneira como as coisas funcionam. Obtenha qualquer 
cor consistentemente. E faça isso com a incomparável 
versatilidade de mídia, tintas e aplicações. Faça parte 
de um ecossistema de ferramentas, suporte, avanços 
tecnológicos e melhoria contínua. Tudo isso constitui 
uma fórmula comprovada para o sucesso da sua 
empresa de etiquetas no longo prazo.

• Diversifique seus negócios e obtenha 
novos fluxos de receita produzindo 
praticamente qualquer aplicação de 
etiqueta ou embalagem, de etiquetas 
sensíveis à pressão a capas, IML, 
mangas, embalagens flexíveis e 
papelão dobrável.

• Ofereça um conjunto de soluções de 
ornamentação ou acabamentos, 
desde o módulo HP Indigo GEM 
de impressão e ornamentação ou 
acabamentos especiais totalmente 
integrado e de uma passada, até 
designs atraentes de impressão 
sobre papel laminado usando o KURZ 
DM-Jetliner®.2

• Aproveite as oportunidades de 
negócios com a mais ampla gama 
de tintas especiais,3 incluindo prata 
HP Indigo ElectroInk, fluorescentes e 
um amplo portfólio de tintas brancas.

• Ofereça embalagens inteligentes com 
elementos de proteção de marca, 
dados variáveis e designs exclusivos 
com o HP SmartStream Mosaic e o 
HP SmartStream Collage.

Exceda as expectativas da 
marca com confiança
Crie um valor mais alto para seus 
clientes com o mais amplo portfólio 
de tintas3 e uma ampla variedade 
de ornamentos.2

• Forneça impressão de alta resolução 
e alta qualidade com a tecnologia de 
eletrofotografia líquida (LEP) 
HP Indigo.

• Viabilize um registro perfeito de cores 
com a tecnologia HP Indigo One Shot 
Color.

• Conte com consistência e 
repetibilidade de cores usando o 
HP Indigo Spot Master e outras 
calibrações de cores automatizadas 
e ferramentas de monitoramento em 
plena operação.

Esteja você expandindo sua oferta para 
clientes existentes ou explorando novos 
mercados, você tem as ferramentas 
necessárias.

Multiplique as oportunidades de negócios

O poder da tecnologia HP Indigo

A equação perfeita

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

[1] Com base em relatório de mercado publicado por terceiros, 2019. Solução comprovada no mercado com base na Impressora digital HP Indigo 6900, com mais de 1.500 instalações em todo o mundo, em novembro de 2019. [2] Exige a compra da solução HP Indigo GEM ou KURZ 
DM-Jetliner®. [3] Em comparação com os principais concorrentes de impressão digital fornecedores de soluções de bobina estreita em novembro de 2019. [4] Exige a compra da solução Pack Ready for Labels de terceiros. [5] Em comparação com as impressoras digitais HP Indigo 
6900, 20000 e 30000, em novembro de 2019. Habilitado pela tecnologia Spot Master. [6] RIP até cinco vezes mais rápido em comparação com a versão DFE anterior. Com base em testes internos realizados pela HP com uma variedade de trabalhos sob diversas configurações. Os 
resultados do tempo de RIP variam com base em imagens, texto pequeno, VDP, gradientes de cores, cores spot e matizes (meios-tons).


