
De HP Indigo 12000 digitale pers van 75 cm breed, produceert het breedste assor-
timent commerciële toepassingen met superieure afdrukkwaliteit, hoge produc-
tiviteit en veelzijdigheid. Gebouwd op het best verkochte en beproefde HP Indigo 
10000 digitale pers concept, biedt de pers baanbrekende printmogelijkheden die 
unieke, waardevolle kansen bieden.

De HP Indigo 12000 digitale pers is een gemakkelijke oplossing voor offsetprinters 
en biedt een oplossing voor het digitaal printen van elke commerciële toepassing 
op elk substraat. Gebruik het volledige vel om canvaskunst aan de muur, indruk-
wekkende posters, mappen, grote boeken, speciale producten en meer af te druk-
ken.

De leider in printkwaliteit en kleur
Dankzij de vloeibare ElectroInk-technologie en het unieke digitale offsetproces van 
HP Indigo zijn HP Indigo digitale prints van de hoogste kwaliteit. Met behulp van 
tientallen software- en hardware-innovaties levert de pers de soepelste en scherp-
ste afdrukken in de industrie, die de offsetkwaliteit evenaren of zelfs overtreffen. 
HP Indigo ElectroInk heeft het breedste digitale kleurengamma, dat tot 97% van 
de PANTONE®-kleuren bereikt en tot 7 inktstations op de pers gebruikt. 
Een 5e inktstation is standaard. Baanbrekende hulpmiddelen voor kleuraanpassing 
zorgen voor perfecte kleurnauwkeurigheid en consistentie.

Nog hogere productiviteit
Vellen in B2-formaat in kleur met een snelheid tot 4600 per uur, de pers kan meer 
dan twee miljoen kleurenvellen per maand produceren. Print zwart-wit in duplex 
met 4600 vel per uur. Geavanceerde automatiseringstools verhogen de produc-
tie-efficiëntie en de uptime.

Breedste mediabereik
One Shot breidt substraten uit naar canvas, synthetische materialen en gemetal-
liseerde media. Afdrukken op substraten van 70 g/m2 tot 400 g/m2 en 75 tot 450 
micron dik - inclusief gecoat, ongecoat, gekleurd en donker papier en karton voor 
vouwdozen. Gebruik HP Indigo ElectroInk Primer op de pers om de printmogelijk-
heden op kant-en-klaar papier uit te breiden. Merken gebruiken HP Indigo 
vanwege de hoge printkwaliteit, just-in-time productie en het vermogen om 
klanten te betrekken door aanpassing en personalisatie met unieke printmogelijk-
heden voor variabele gegevens.

De printproductie opnieuw uitvinden
HP PrintOS is een printproductiebesturingssysteem met apps waarmee u meer 
uit uw HP Indigo-persen haalt en de productie vereenvoudigt en automatiseert. 
Gebruik PrintOS om de werking continu te verbeteren. Altijd en overal toegang tot 
het open en veilige cloud-gebaseerde PrintOS-platform.

 

Vergroot uw duurzaamheid
De HP Indigo 12000 digitale 
pers is CO2-neutraal ver-
vaardigd en biedt minder 
productieafval, een terug-
nameprogramma en ener-
gie-efficiëntie.
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Wil je meer weten? Ga naar https://www8.hp.com/nl/nl/commercial-printers/indigo-presses/applications.html
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