
Kısa sürede basılan işleri daha yüksek hacimli ve  
daha düşük maliyetli üretin
Oluklu baskı uygulamalarını çabucak teslim edin. Düşük maliyetli mürekkepler ve yüksek 
derecede bükümlü baskı malzemeleri üzerine baskı yapılmasını sağlayan baskı malzemesi 
işleme sistemiyle kâr marjınızı artırabilirsiniz. Cazip maliyeti daha fazla sayfayı dijitale 
aktarmanıza yardımcı olur. 

• Dönüştürmeyi iyileştirerek kâra geçin. Sipariş başına 1.000 parçayla yılda bir milyon m2’nin 
üzerinde malzemeyi kârlı bir biçimde dönüştürmenize yardımcı olabiliriz.

• Yüksek derecede bükümlü malzemelere yönelik HP Scitex Oluklu Tutucu, endüstriyel sınıf 
standart mukavvalar üzerinde mükemmel sonuç verir.

• Eller serbest ve yığından yığına çalışma, otomatik yükleme, sıfır kurulum ve doğrudan 
mukavvaya baskı sayesinde zamandan ve işgücünden tasarruf edin.

• HP HDR230 Scitex Mürekkepler uygun fiyata mukavva üzerine baskı yapmak üzere 
tasarlanmıştır.

Kısa süreli ve kalıcı teşhirler, perakende satışa 
hazır ambalajlar ve diğer küçük sürede basılan 
oluklu uygulamalar için özel olarak tasarlanmış 
oluklu dönüştürücüler.

Veri sayfası

HP Scitex 15500  
Oluklu Baskı Makinesi
Dijital oluklu baskı uygulamalarıyla 
işinizi büyütün ve kâr potansiyelinizi artırın 



Yüksek değerli oluklu uygulamalarla işinizi büyütün
Portföyünüzü genişletin ve müşterilerinize daha fazla hizmet sunun. HP Scitex baskı makinesi 
çok çeşitli oluklu baskı malzemeleri üzerine yüksek kaliteli baskı yapabilmenizi sağlar. Ek 
olanaklarla işinizi büyütme fırsatından faydalanın. 

• Müşterilerin taleplerini karşılayın. Yüksek kalite grafikler içeren kutular ve teşhirler için gereken 
üstün kaliteyi sağlayın.

• HP Scitex Oluklu Tutucu sayesinde endüstriyel sınıf baskı malzemeleri gibi çeşitli oluklu 
malzemeler üzerine baskı yapın.

• HP HDR230 Scitex Mürekkepler, tezgah üstü ve bağımsız teşhir birimleri gibi iç mekan oluklu 
baskı malzemeleri için yüksek değerli, hafif kokulu1 baskılar üretmek üzere tasarlanmıştır.

• HDR sisteminden faydalanın: aynı baskı üzerinde kalite için küçük mürekkep damlalarını, hız 
için büyük mürekkep damlalarını otomatik olarak kullanın.

Dijital yatırımınızla işinizi güven içinde büyütün 
Dijital üretim yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. HP, performansınızı en iyi duruma getirmek 
için baskı öncesi ve iş akışı desteği, kapsamlı bir hizmet paketi ve yönetim araçlarını içeren uçtan 
uca çözümler sunar. Dahili yükseltilebilirlik özelliği yatırımınızı korur. 

• Tam anlamıyla yükseltilebilir bir baskı makinesiyle dijital yatırımınızın korunacağından emin 
olabilirsiniz.

• Baskı öncesinden son işlemlere, yönetim yazılımlarına ve hizmetlere kadar HP ve iş 
ortaklarının çözümlerinden oluşan bir ekosistemde çalışın.

• HP’nin geniş eğitim, destek ve üretim hizmetleri portföylerine güvenin.

• HP Scitex Print Care ve HP SmartStream Production Analyzer ile baskı performansını en üst 
düzeye çıkarın.

HP Hizmetleri ile üretkenliğinizi artırın
HP Hizmetleri, işinizi üretken biçimde yürütmeye devam edebilmeniz için kanıtlanmış hizmet 
programlarından oluşan eksiksiz bir portföy sunar. Sertifikalı hizmet ekiplerimiz uçtan uca 
ihtiyaçlarınızı karşılamayı taahhüt ederek kârlı bir baskı operasyonu için işinizin üretkenliğini  
ve sürdürülebilirliğini korur. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/scitexservice.
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Dijital oluklu baskı uygulamalarıyla işinizi 
büyütün ve kâr potansiyelinizi artırın. 

1 HP HDR230 Scitex Mürekkepler, hafif kokulu üretmek 
üzere formüle edilmiştir ve gıda maddeleriyle temasa 
uygun kağıt ve mukavvalar için DIN EN 1230-1 koku 
standardı esas alınarak test edilmiştir. Baskı kokusu,  
0 (algılanabilir koku yok) ile 4 (yoğun koku) arasındaki 
bir ölçeğe göre değerlendirilmiştir. POP Üretim ayarında 
HP HDR230 Scitex Mürekkepleri ile mat modda üretilen 
baskıların kokusu 1-2 olarak belirlenmiştir. Koku testi 
sonuçları dahili HP testleri tarafından doğrulanmıştır.

http://hp.com/go/scitexservice
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HP Scitex Oluklu Tutucu
Endüstriyel sınıf standart mukavva üzerine baskı alarak zaman ve maliyetten  
tasarruf edin
HP Scitex Oluklu Tutucu yüksek derecede bükümlü oluklu mukavva üzerine baskı yapmanın 
zorluklarının üstesinden gelir. 40 milimetreye kadar bükülmüş mukavvayı kolayca tutar, 
otomatik olarak düzleştirir ve baskı süreci boyunca bu şekilde tutar. Yükleme masası vakumlu 
yüzey parçalarıyla kaplıdır ve bunlar farklı boyutlardaki levhaların etkili bir şekilde bastırılarak 
yerinde tutulmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır.

HP HDR230 Mürekkepler 
Üst düzey dijital oluklu baskı için yeni ekonomik avantajlar
HP Scitex 15500 Oluklu Baskı Makinesi üzerinde kullanılması için tasarlanan HP HDR230 Scitex 
Mürekkepler, kağıt mukavva üzerine baskı için en iyi duruma getirilmiştir. Oluklu uygulamalar 
için ideal olan bu mürekkepler lider esneklik, sürtünme direnci ve yüzey dayanıklılığı2 sağlar ve 
çeşitli esnek ve sert baskı malzemeleri üzerinde hızlı iş akışı sağlar. Hafif kokulu baskılar1  
iç mekan kullanımı için ayarlanmıştır.

 HP Scitex Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR)  
Baskı Teknolojisi
Görüntü ayrıntılarının netliği için renk ve ton üzerinde hassas kontrol sağlayan ve en yüksek 
dinamik aralıkta baskılar üreten HP Scitex HDR Baskı teknolojisi, oluklu teşhir birimleri ve 
ambalaj uygulamalarında yüksek etkili grafikler için idealdir.

1

Küçük damlalar yüksek kalite sağlar

Büyük damlalar yüksek üretkenlik sağlar

2

HP Scitex HDR Baskı Teknolojisi iki farklı 
dünyanın en iyi özelliklerini sunar
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2
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2 Ocak 2015’te gerçekleştirilen HP dahili testlerinde, 
Graph+ liner özellikli PWell E-Flute oluklu mukavva 
numuneleri, HP Scitex Baskı Makinesi üzerinde HP 
HDR230 Scitex Mürekkepler kullanılarak HP Scitex 
Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) Baskı Teknolojisiyle, 
“Oluklu görünüm” ile POP Üretim modunda basılmış ve 
baskı sonrasında 72 saat içinde test edilmiştir. Basılı 
kutu üretiminde yaygın kullanılan bir son işlem aşaması 
simüle edilerek kartonlar bir kez tek yönde 180 derece 
katlanmıştır. Görüntü katmanında herhangi bir çatlama 
gözlenmemiştir. Sürtünme direnci, 1’den (kötü) 5’e 
(mükemmel) bir ölçek üzerinden ASTM D-5264 standardı 
uyarınca test edildiğinde kaplamalı baskı malzemeleri 
üzerinde 4’ten büyük olarak derecelendirilmiştir. 
Bulaşma testleri, dakikada 25 döngüde 1350 gramlık ek 
ağırlıkla bir Taber 5750 Linear Abraser kullanılarak tek bir 
test döngüsüyle değerlendirme yapıldığında mükemmel 
bulaşma direnci sergilemiştir. Mart 2015 itibarıyla yapılan 
dahili HP testlerinde, HP HDR230 Scitex Mürekkeplerin 
sürtünme direnci önemli rakiplerle karşılaştırılmış ve 
önemli ölçüde yüksek yüzey dayanıklılığı sergiledikleri 
görülmüştür.

HP Scitex 17000 Oluklu Baskı Makinesi için 
HP HDR230 Scitex Mürekkepler GREENGUARD 
GOLD Sertifikalıdır.11

HP HDR230 Scitex Mürekkepler, Mürekkep 
Giderme ve Geri Dönüştürülebilirlik açısından 
Papiertechnische Stiftung (PTS) tarafından 
bağımsız olarak test edilmiş ve INGEDE Method 
11 yöntemiyle sertifikalanmıştır.12 
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3  160 x 320 cm (63 x 126 inç) yapraklarda, tam yükleme ve boşaltma döngüsü dahil olmak üzere.
4  Bant ile Yapışma Ölçümü için D3359-02 ASTM Standart Test Yöntemlerine uygun olarak çapraz 

çizgi düzeyinde yapışma testi. Baskı malzemesi kısıtlamaları geçerli olabilir. Lütfen hp.com/go/
mediasolutionslocator adresine başvurun.

5  E, EE ve EB oluklu mukavvalar; diğer kaliteli düz mukavvalar için de geçerlidir.
6  CalPaper üzerinde POP Üretim parlak modunda basılmış, Ugra/Fogra V3 baskı malzemesi takozu ve 

IDEAlliance Digital Control Strip 2009 ile doğrulanmıştır. Renk, Caldera’nın Baskı Standart Doğrulayıcısı ile 
doğrulanmıştır. Ocak 2015’te test edilmiştir.

7  Hesaplama 1,60 x 3,2 m (5 x 10 ft) baskı malzemelerinden oluşan tam boyutlu tabaka yüklemesine 
dayanmaktadır.

8  HP için X-Rite i1 Color teknolojisi; Caldera profilleri i1 Profiler ile üretilmiştir.
9  Temel yapılandırmada Onyx Thrive sağlanmıştır (211).
10 Bu değer, makinenin varsayılan ayarları kullanılırken ölçülen ortalama/nominal güç tüketimidir. Kullanıcının 

varsayılan UV güç ayarını yükseltmesi, Nominal güç tüketimini %40’a varan oranda artırabilir.

11   UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL’nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu 
ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla 
bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin. Scrolljet 904 175 gr/m² kağıt üzerine Hızlı 
Taslak modunda, %80 UV gücü, %220 mürekkep kullanımıyla yapılan baskılar üzerinde test edilmiştir. UL 
GREENGUARD GOLD Sertifikalı mürekkepler kullanılması son ürünün sertifikalı olduğu anlamına gelmez.

12    HP HDR230 Scitex Mürekkepler ile Ekman GMWM130, 130 gr/m2 kaplamalı baskı malzemesi üzerine 
yapılan baskılar, Papiertechnische Stiftung (PTS) tarafından bağımsız olarak test edilmiştir ve European 
Recovered Paper Council (ERPC 2009) Deinking Scorecard ve INGEDE Method 11 yöntemleri kullanılarak 
“İyi Düzeyde Mürekkep Giderme” sertifikası almıştır (PTS Test Raporu No. 20874-2, Mayıs 2015). Buna ek 
olarak, HP HDR230 Scitex Mürekkepler ile Graph+ astarlı PWell E-Flute oluklu mukavva üzerine yapılan 
baskılar geri kazanılabilirlik için PTS-RH 21/97 yöntemine göre Papiertechnische Stiftung (PTS) tarafından 
bağımsız olarak test edilmiştir ve “şartlı olarak geri dönüştürülebilir” olarak nitelendirilmiştir, bu da dağılım 
ile etkili bir biçimde iyileştirilebilir (PTS Test Raporu No. 20874-1, Mayıs 2015).

Teknik özellikler
Üretkenlik En fazla 650 m2/sa (6997 ft2/sa) veya 127 tam boyutlu yaprak/sa3

Baskı malzemeleri • Kullanım: 700 ila 3200 mm’lik 1 yaprak için otomatik 4 yaprağa kadar aynı anda baskı genişliği; 1020 ila 1550 mm’lik 2 yaprak için genişlik;758 ila  
1020 mm’lik 3 yaprak için genişlik ve 700 ila 758 mm’lik 4 yaprak için genişlik. Tüm yükleme seçenekleri için uzunluk 1000 ila 1600 mm’dir

• Türler:4 Otomatik yükleyici kullanıldığında: Oluklu mukavvalar5 ve sert baskı malzemeleri
• Boyut Otomatik yükleme ve elle yükleme için 160 x 320 cm (63 x 126 inç)
• Kalınlık: En fazla 25 mm (1‘), Minimum: 0,8 mm
• Otomatik yükleme ağırlığı: En fazla 12 kg (26 lb)
• Elle yükleme ağırlığı: En fazla 40 kg (88 lb)

Baskı • Teknoloji: HP Scitex Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) Baskı Teknolojisi
• Mürekkep türleri: HP HDR230 Scitex Mürekkepler, pigmentli UV özellikli 

mürekkepler
• Mürekkep renkleri: Camgöbeği, Macenta, Sarı, Siyah, Açık camgöbeği,  

Açık macenta

• Baskı kafaları: Toplam 312 HP Scitex HDR300 Baskı Kafası (renk başına 52)
• Renk standartları: HP HDR230 Scitex Mürekkepler, ISO12647-8 doğrulama 

baskısı standartlarını karşılar*6

Baskı modları Mod
• Taslak
• Metin
• Hızlı taslak
• Yüksek kaliteli POP
• POP Üretimi
• Üretim
• Hızlı üretim

Tabaka/sa (En fazla)7

• 32
• 58
• 65
• 78
• 96
• 113
• 127

m2/sa
• 164
• 297
• 333
• 399
• 492
• 579
• 650

ft2/sa
• 1765
• 3197
• 3584
• 4295
• 5296
• 6232
• 6996

RIP • Yazılım: GrandRIP+ by Caldera8 veya ONYX Thrive9

• Giriş biçimleri: PostScript®, PDF, EPS, Tiff, PSD ve JPG de dahil, tüm popüler resim dosyası biçimleri
• Ön uç yazılım özellikleri: Adım ve tekrar, renk yönetimi ve dosya boyutlandırma, kırpma, kenardan kenara baskı (taşma payı), doygunluk denetimi,  

seçimli parlak, kullanıma hazır klasör, sola/sağa hizalama ve otomatik çoklu sayfa
Fiziksel özellikler Boyutlar (kapaklar açıkken G x D x Y): 12,8 x 6,7 x 3,4 m (42 x 22 x 11,2 ft), Ağırlık: 8500 kg (18740 lbs.), kapaklar ve IDS dolabı dahil
İşletim ortamı Sıcaklık: 17 - 30°C (63 - 86°F), Nem: %50-60 bağıl nem
İşletim gereksinimleri • Yazıcı elektrik voltajı: 3 fazlı, 3x400VAC ±%10, 50/60Hz ±1Hz

• 50 Hz’de yazıcı güç tüketimi (baskı sırasında): 32 kW, 58 A
• UV elektrik voltajı: 50Hz ±1Hz’de 3 x 380 / 400VAC ±%10,    |   60Hz ±1Hz’de 3 x 440 / 480VAC ±%10
• UV güç tüketimi: 50Hz’de 400V: 45 kW, 70 A,10 60Hz’de 480V: 48 kW, 62 A

Uygulamalar Oluklu teşhir birimleri; Zemin teşhir birimleri; Tezgah üstü teşhir birimleri; Reklam standı; Perakende satışa hazır ambalaj; Yüksek grafikli oluklu ambalaj

Sipariş bilgileri
Ürün • CX112A: HP Scitex 15500 Oluklu Baskı Makinesi
Seçenekler/
yükseltmeler

• CP421A: HP Scitex Bilyeli Aktarım Masası Takımı • CP401AA: HP SmartStream Production Analyzer

Baskı kafaları • CW980-01008: HDR300 Baskı Kafası
HP HDR230 Mürekkepler • CP814A: HP HDR230 10 Litre Camgöbeği Scitex Mürekkep

• CP815A: HP HDR230 10 Litre Macenta Scitex Mürekkep
• CP816A: HP HDR230 10 Litre Sarı Scitex Mürekkep

• CP817A: HP HDR230 10 Litre Siyah Scitex Mürekkep
• CP818A: HP HDR230 10 Litre Açık Camgöbeği Scitex Mürekkep
• CP819A: HP HDR230 10 Litre Açık Macenta Scitex Mürekkep

Bakım • CP803A: HP MF30 10 litre ile Acu Scitex Temizleyici • CN750A MF10 25L Scitex Temizleyici
Hizmet • CS037A / CX190-03690 - HP Scitex 15000 Temel Çalışma Süresi Takımı

• CS032A / CX190-02640 - HP Scitex 15000-10000 Uzatılmış UTK
• CS033A / CX190-02660 - HP Scitex 15000-10000 Kapsamlı UTK
• CS034A / CX190-01730 - HP Scitex 15000-10000 Yazıcı Bakım Takımı
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