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Essa impressora digital de bobina 
estreita combina a produtividade 
da flexografia com a versatilidade 
das aplicações e a qualidade HP 
Indigo que as marcas esperam. 
Otimize todo o seu ambiente de 
produção com uma impressora 
ajustada para tiragens médias a 
grandes sob demanda.

Número da PUB - 4AA7-6768PTL, 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

* As características da mídia variam. A HP não garante o desempenho de mídias não indicadas no Media Locator e recomenda que sejam 
realizados testes antes do uso. 

Impressora digital HP Indigo 8K
Especificações técnicas

Velocidade de impressão60 m/min no modo de 4 cores
80 m/min no modo de produtividade aprimorada

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

Formato da imagem313 mm 

Espessura do substrato*12 a 450 mícrons

Tipo de substratoEstruturas de etiquetas sensíveis à pressão e rótulos termoencolhíveis

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

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

Unidade de preparação em linhaCompatível com tratamento sob demanda simples dos substratos

RebobinadorDiâmetro máx. do rolo 700 mm 

Servidor de impressãoHP Production Pro para etiquetas e embalagens Indigo

Dimensões da impressoraComprimento: 12,5 m, Largura: 2,4 m, Altura: 2,1 m 

Conectividade de nuvemVia PrintOS
X

Peso da impressora9.566 kg, incluindo unidade de preparação em linha

HP Indigo ElectroInks

Impressão padrão em quatro coresCiano, magenta, amarelo e preto

Tintas de processo adicionaisBranco padrão, branco para rótulos e branco premium

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

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

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®.

Opcionais

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

ConfiguraçõesKit de conectividade para acabamento em linha de modo duplo, suporte flexível para braço 
do empacotador no rebobinador

Opções de servidor de impressãoPrintOS Production Pro para etiquetas e embalagens

ReinserçãoRecurso de impressão só frente

Ajude a ampliar sua receita ao atender 
a tiragens maiores, mais SKUs e mais 
trabalhos com dados variáveis com 
tempos de produção menores, usando 
essa impressora ultraprodutiva baseada 
no desempenho versátil e na qualidade de 
marca que você pode obter apenas com a 
tecnologia HP Indigo. Os clientes existentes 
também podem liberar capacidade para 
suas impressoras digitais HP Indigo 6x00 
para fazer tiragens pequenas de trabalhos 
de altas margens e liberar capacidade para 
a impressora convencional para tiragens 
de trabalhos maiores e mais simples.

ALTA PRODUTIVIDADE
Otimize seu chão de fábrica — a impressora ultraprodutiva para tiragens médias a grandes sob demanda.

IMPRESSORA DIGITAL



A equação perfeita  
para a produção de 
etiquetas

A produtividade da 
flexografia com a flexibilidade 
HP Indigo

Incomparável versatilidade 
de mídia e aplicações2

Expanda para aplicações com alta 
margem de lucro com versatilidade 
inigualável.2 
Imprima de tudo, desde etiquetas 
sensíveis à pressão a embalagens 
flexíveis e rótulos termoencolhíveis.

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

• Aproveite as oportunidades de 
negócios com a mais ampla gama 
de tintas especiais, incluindo cores 
especiais, fluorescentes e um amplo 
portfólio de tintas brancas.2

• Ofereça trabalhos de alto valor com 
elementos de proteção de marca, 
dados variáveis e designs exclusivos 
com o HP SmartStream Mosaic e o HP 
SmartStream Collage.

• Produza facilmente rótulos 
termoencolhíveis com branco de 
alta opacidade, especialmente 
desenvolvido para rótulos.

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.

• Cumpra prazos mais curtos com 
velocidades de até 80 metros lineares 
por minuto em cores, com uma 
impressora ajustada para tiragens 
médias a grandes.

• Otimize seu ambiente de produção — 
faça trabalhos de tiragens pequenas 
na impressora digital HP Indigo 
6K, trabalhos de tiragens médias a 
grandes na impressora digital HP 
Indigo 8K e trabalhos maiores e mais 
simples na impressora flexográfica.

• Otimize operações digitais com 
tecnologia HP Indigo, ecossistema 
de fluxo de trabalho HP PrintOSX, 
conjunto de tintas e cadeia de 
suprimentos.

• Minimize complexidades, desperdício 
e sobrecarga para oferecer 
consciência ecológica, com a agilidade 
exigida por seu mercado.

A escolha das marcas líderes 
mundiais
Ofereça qualidade correspondente 
à gravura para satisfazer altas 
expectativas de marcas com a 
tecnologia de eletrofotografia 
líquida (LEP) HP Indigo.

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

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

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

• Conte com consistência e 
repetibilidade de cores usando 
calibrações de cores automatizadas e 
monitoramento em plena operação.

Otimize todo o seu ambiente de 
produção com uma impressora que 
fornece produtividade de nível de 
flexografia com as vantagens da 
impressão digital HP Indigo.

[1] 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. Conformidade da HP Indigo com as normas de embalagens para alimentos: FDA, Título 21 do Código de Regulamentações Federais 
para contato indireto com alimentos; Portaria Suíça sobre Materiais e Artigos em Contato com Alimentos, RS 817.023.21; Diretriz EUPIA sobre tintas de impressão aplicadas à superfície sem contato com alimentos de materiais e artigos de embalagem de alimento (novembro de 
2011); Conselho da Europa Resolução ResAP (2005/2) para contato indireto com alimentos; Nota de orientação da Nestlé sobre tintas de embalagens, listas de exclusão para contato indireto com alimentos; Lei alemã sobre alimentos e Artigo 3 do modelo de regulamentação da UE 
1935/2004, para ausência de contato com o alimento. [2] Em comparação com os principais concorrentes de impressão digital fornecedores de soluções de bobina estreita em novembro de 2019. 

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


