
A nova Impressora digital HP 
Indigo 100K é a solução digital 
B2 (formato meia folha) mais 
produtiva do mundo, com 
verdadeira funcionalidade de 
impressão digital ininterrupta a 
6.000 folhas por hora. 

Uma impressora inovadora que 
muda completamente o cálculo 
do seu custo total de propriedade. 

Um centro de lucro que aumenta 
a margem das pequenas tiragens 
que você já faz, e um gerador de 
negócios que acelera sua entrada 
em um mundo de oportunidades 
de negócios digitais inexploradas.
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Reescreva 
as regras da 
lucratividade

Dobre as 
apostas com 
impressão 
ininterrupta

Projetada 
para a sua 
forma de 
trabalhar

Impressora digital HP Indigo 100K
Especificações técnicas Impressora digital

HP Indigo 100K 

Criada
para

produzir

Velocidade de impressão 4.500 folhas por hora 4/0
6.000 folhas/hora no modo de prod. aprimorada (EPM) 3/0
2.250 folhas por hora 4/4

Resolução da imagem 812 dpi a 8 bits, capac. de endereçamento do sistema de gravação:
812 dpi (2.438 x 2.438 dpi virtuais)

Lineatura 175, 180m, HMF 200 lpi, 180mEPM

Tamanho da folha Tamanho máximo da folha: 750 mm x 530 mm
Tamanho mínimo da folha: 510 mm X 330 mm

Tamanho da imagem 740 mm x 510 mm no máximo

Gramatura do papel* Mídia sem revestimento: 70 g/m² a 400 g/m²
Mídia revestida: 90 g/m² a 400 g/m²
Espessura: 75 a 450 mícrons

Alimentador Alimentador da paleta: 850 mm de mídia
Alim. da gaveta: Duas gavetas, cada uma com 300 mm de mídia.

Empilhador Bandeja de empilhamento principal com altura de pilha de 
640 mm e suporte para empilhamento deslocado

Servidores de impressão (DFE) Servidor de impressão HP SmartStream Production Pro

Dimensões da impressora Comprimento: 9.500 mm; Largura: 4.800 mm; Altura: 2.400 mm

Peso da impressora 12.500 kg

Conectividade de nuvem Via HP PrintOS

Impressão em 4 cores padrão 
HP Indigo ElectroInks

Ciano, magenta, amarelo e preto

Agente de alerta automático Permite sistema de alerta da qualidade na impressora

Unidade do alimentador 
adicional com duas gavetas

Adicione duas gavetas para formar um alimentador de cinco fontes

OPCIONAIS

IMPRESSORA DIGITAL

HP INDIGO

100K
Explore o melhor dos dois mundos com uma 
coexistência ideal entre as tecnologias analógica e 
digital, impulsionando um crescimento lucrativo.

Parece e funciona como 
uma o�set, com a mais 
ampla variedade de tipos 
de mídia.

Garanta a mais alta 
qualidade de imagem HP 
Indigo e consistência de 
cores incomparável com a 
calibração de cores 
ininterrupta.

Experimente um 
mecanismo de transporte 
do papel robusto e 
altamente previsível com 
arquitetura "pinça a 
pinça" semelhante à das 
impressoras o�set. 

Garanta a continuidade 
da produção com 
soluções de fluxo de 
trabalho intuitivas e 
eficientes.

Ela é fácil de adicionar, 
intuitiva de usar e 
contribui rapidamente 
com uma qualidade de 
impressão que 
corresponde à da sua 
impressora o�set, além 
de se encaixar 
perfeitamente no fluxo 
de trabalho da sua 
gráfica.

Está pronta para ser 
instalada e trabalhar 
em perfeita harmonia 
com sua impressora 
o�set.

PROJETADA PARA  
A SUA FORMA
DE TRABALHAR

Produza pequenas tiragens de 
forma mais econômica com a 
eliminação dos custos de 
preparação e chapas.

Migre os trabalhos certos para a 
impressora digital, onde eles 
ficam mais eficientes (tempo) e 
econômicos (custo).

Transforme
Otimize o trabalho digital 
existente aproveitando tamanhos 
de folha maiores.

Reduza o número de folhas e 
impressões necessárias por 
trabalho maximizando a eficiência 
da imposição.

Otimize

63%

EFICIÊNCIA GERAL DAS
IMPRESSORAS OFFSET
(1,15:1)

(2,74:1)

TRABALHOS DE PEQUENA
TIRAGEM MIGRADOS PARA
A IMPRESSORA DIGITAL
HP INDIGO 100K

(0,59:1)

CAPACIDADE LIBERADA NA 
IMPRESSORA OFFSET DEVIDO 
À MIGRAÇÃO DE TRABALHOS 
PARA A IMPRESSORA DIGITAL 
HP INDIGO 100K

(0,59:1)

NOVA EFICIÊNCIA DA
IMPRESSORA OFFSET 

A eficiência da impressora 
o�set dobra após migrar os 
trabalhos de pequena tiragem 

Horas de
execução

Horas
liberadas

Horas de
preparação

54%

34%

73%

20%46%1

37%

46%

27%

1 Após a migração dos trabalhos, a impressora o�set fica com 46% da sua
produção LIBERADA por mês.

A impressora digital HP Indigo 100K libera 46% 
das horas gastas na impressão convencional. 

Busque novas oportunidades de 
negócios com valor digital; por 
exemplo, grandes programas 
orientados por dados, com 
dados variáveis e aplicativos 
de personalização.

Traga novos fluxos de receita 
e lucro.

Amplie
IMPRESSORA DIGITAL

HP INDIGO100K

CRIADA PARA
PRODUZIR

De pequenas tiragens competitivas 
a ganhos estratégicos de longo prazo.Dobra B2- No 4AA7-7060PTL



Prepare-se para reescrever as regras do custo total 
de propriedade. Aumente a margem dos trabalhos 
de pequena tiragem e deixe suas impressoras o�set 
dedicadas à obtenção de lucros mais altos nas 
grandes tiragens para as quais elas foram criadas. 

Calibração de cores 
durante a impressão
Design inovador de 
espectrofotômetro, resultando 
em cores perfeitas durante toda 
a impressão contínua.

Confiabilidade 
excepcional
Impressora altamente 
previsível, com arquitetura 
de manuseio de papel 
deslocado, promovendo a 
excelência operacional.

Alimentação 
ininterrupta

A Impressora digital 
HP Indigo 100K 
fornece a alta 
confiabilidade e a 
previsibilidade que se 
espera de uma 
impressora direcionada 
aos mais altos volumes 
de produção.

Obtenha impressão digital 
verdadeiramente ininterrupta 
por meio de automação 
avançada, permitindo 
alimentação contínua, 
empilhamento contínuo e 
calibração contínua de cores 
sem interromper a produção.

Serviços 
preditivos

Serviços orientados por IA, 
com funcionalidades 
preditivas para evitar falhas.

Entrega robusta, com uma unidade 
avançada de depósito para garantir 
o empilhamento perfeito.

Arquitetura de substituição automática 
de paletes para empilhamento 
contínuo.

Confie na mais previsível célula de produção, gerando a mais alta produtividade em folhas B2 (formato meia folha) digitais do mercado 
(mais de 2 milhões de folhas B2 por mês)

Reduza os custos de 

mão de obra com 

uma impressora 

altamente 

automatizada, 

permitindo que 

várias impressoras 

sejam operadas por 

um único operador.

Entregue mais rápido. 

Reduza o tempo de 

preparação. Ofereça 

entregas no mesmo 

dia. Não perca tempo 

esperando a 

composição perfeita.

Diminua o 

desperdício de 

papel.

Assegure a 

disponibilidade da 

impressora e os 

custos reduzidos de 

manutenção por 

meio do recurso de 

manutenção 

orientada por IA.

Economize na 

encadernação, pois 

as folhas saem 

intercaladas da 

impressora.

Reduza o volume 

de chapas e o 

consumo de 

alumínio migrando 

os volumes de 

curta tiragem.

MAIS EFICIENTE NA 
IMPRESSORA DIGITAL 
HP INDIGO 100K 
(ECONOMIA DE TEMPO) 

3,3X
DE DESPERDÍCIO 
COMPARADO A 
43% NA OFFSET

APENAS 2%
DE ECONOMIA 
DE CUSTO

18%
82%

B2 TÍPICA
IMPR. OFFSET

HP INDIGO 100K 
IMPR. DIGITAL

39,6h

Empilhamento 
ininterrupto

REESCREVA AS REGRAS 
DA LUCRATIVIDADE 

Impressora digital HP Indigo 100K

DOBRE AS APOSTAS COM
IMPRESSÃO ININTERRUPTA

Impressora digital HP Indigo 100K
TORRE DE PRODUÇÃO

Impressora o�set B2 típica/comum do mercado. Parâmetros padrão/comuns do setor para operação em dois turnos

Uma cesta de 
tarefas típica, 
em um dia 
qualquer

NÚMERO TOTAL DE TRABALHOS POR DIA: 21

Folheto A4 4/4 135 g/m2

Folheto A5 4/0 135 g/m2

Pôster A2 4/0 100 g/m2

Postal A6 4/4 300 g/m2

Brochura encadernação com
grampos, A4 16 pp 4/4 135 g/m2

Catálogo encadernação 
perfeita A4 128 pp 130 g/m2

Calendário A4 
duplex 250 g/m2

Calendário A3 
simplex 250 g/m2

5.000

7.500

500

10.000

1.000

350

500

400

3

3

3

3

3

1

2

3

2

1

1

2

8

128

26

13

135

135

100

300

135

130

250

250

4/4

4/0

4/0

4/4

4/4

4/4

4/4

4/0

210 x 297 x 2

146 x 210 x 1

420 x 594 x 1

148 x 105 x 2

420 x 297 x 8

210 x 297 x 128

850x550x260

630 x 297 x 13

Tr
ab

al
ho

s 
p

o
r 

d
ia

Q
ua

nt
id

ad
e 

d
o

 p
ed

id
o

N
º 

d
e 

p
ág

in
as

 
d

o
 p

ro
d

ut
o

 
ac

ab
ad

o

E
sp

ec
ifi

ca
çõ

es
d

o
 p

ro
d

ut
o

G
SM

 d
o

 
su

b
st

ra
to

#
 C

M
Y

K
 

Fr
en

te
/V

er
so

ID do trabalho

12,1h

Uma diferença de tempo realmente significativa 
em cada cesta de tarefas.

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Execução

Economia
de custo

Custo total

Preparação

6.000 FOLHAS
POR HORA

Produza trabalhos inovadores consecutivamente, com funcionalidades 
reais de impressão digital ininterrupta. Mantenha o trabalho fluindo 
ininterruptamente, com alimentação automatizada, empilhamento e 
calibração de cores na impressora.

Alimentador com cinco fontes 
de entrada permite alternância 
rápida entre trabalhos e tipos 
de papel.

PRODUTIVIDADE SEM PRECEDENTES

A exclusiva combinação das 
tecnologias HP Indigo 
Electrolnk, Transferência 
O�set Térmica e 
Transferência Direta de 
Contato produz um nível 
extraordinário de qualidade 
de impressão que tem 
aparência e funcionamento 
semelhantes aos das 
impressoras o�set. Uma 
única tecnologia, para o 
mais amplo conjunto de 
aplicações. 

A exclusiva combinação de 
funcionalidades inigualáveis 
de cores e tintas e uma 
qualidade de impressão 
superior na mais ampla 
gama de tipos de mídia 
oferece uma grande 
variedade de aplicações de 
alto valor e permite o 
crescimento lucrativo dos 
negócios.

HP Indigo
TECNOLOGIA LEP


