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HP PageWide C500 Baskı Makinesi
HP’nin dijital baskı sonrası çözümü sayesinde büyük ölçekli üretimlerde  
ofset kalitesi sunarak oluklu baskı işletmenizi büyütün

HP PageWide C500 Baskı Makinesi, gıdalarla kullanımı güvenli1 gerçek su bazlı 
mürekkeplerin sunduğu baskı sonrası işlemlerde basitlik ve çok yönlülük gibi avantajların 
yanı sıra kuşe ve 1. hamur kağıtlar üzerine yapılan çok sayıda oluklu uygulamada ofset 
baskı kalitesi sunar. Tüm bunlar, dijital baskının esneklik, hızlı pazara çıkış süresi ve 
envanter avantajlarıyla birlikte gelir. Büyük ölçekli üretime yönelik bu tek geçişli, dijital 
baskı sonrası çözümü sayesinde yeni iş fırsatları ve yeni rekabet avantajları elde edin.

Ofset baskı kalitesiyle baskı sonrası işlemlerde basitlik 
• İnç başına 1200 adet püskürtme ucu ve 6 pl damlalar sayesinde keskin metinler ve 

barkodların yanı sıra pürüzsüz ton geçişleri sağlayan yeni dijital özellikler.
• HP’nin yenilikçi Virtual Belt Teknolojisi tarafından sağlanan doğru nokta yerleştirme 

sayesinde yüksek doğruluk elde edin.
• 6 kat yedeklemeyle sunulan 1 milyon püskürtme ucu sayesinde endüstriyel ortamlarda  

her zaman tutarlı baskı kalitesi.

Büyük ölçekli üretime devam ederken dijitalin sunduğu 
esnekliği elde edin
• En yüksek baskı kalitesiyle dakikada 75 metretül (dakikada 246 lineer ft) basın.

• HP’nin Corrugated Grip sistemi sayesinde endüstri sınıfı mukavvalarla sorunsuz üretim akışı.

• Analog baskı makinelerinizi çok yüksek hacimli işlere odaklarken bir ila binlerce adetlik işleri 
uygun maliyete basın.

• Teslimat sürelerini kısaltın — PDF'den birkaç dakika içinde istediğiniz miktarda baskı elde 
edin.
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Kuşe ya da 1. hamur kağıtlar üzerine yapılan çeşitli ambalaj 
uygulamaları için gıdalarla kullanıma uygun1, gerçek su bazlı 
mürekkep 
• UV reaktif kimyasallar içermeyen mürekkebi kullanarak ve birincil ve ikincil gıda ambalajları1 

için söz konusu olan zorlu standartları karşılayarak güven içinde basın.
• Ofset baskı kalitesi sayesinde kuşe kağıtlar üzerine birinci sınıf kutular üretmenin yanı sıra       

1. hamur kağıtlarla yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz.
• Verimli bir şekilde temel kutuları birinci sınıf uygulamalara dönüştürün.
• Farklı versiyonlar üretme, kişiselleştirme ve çok sayıda basılı güvenlik özelliği sayesinde 

markaları hayran bırakın ve değer avantajını artırın. 

Güvenilir bir iş ortağı ile güven içinde yatırım yapın  
ve işletmenizi büyütün
• Finans, hizmetler, eğitim ve bilgi üretiminden markalarla ilişkilere kadar her alanda HP’nin 

ölçeğinden yararlanın.
• İhtiyaçlarınıza göre uyarlanan global, güvenilir ve kapsamlı hizmet ve desteğe güvenin.
• Zengin çözümler paketi, üretim ve işletme ortamınıza sorunsuz bir şekilde uyum gösterir.

Teknik özellikler

Hız • 75 metretül/dk (246 lineer ft/dk) 

Baskı • Teknolojisi: HP PageWide Thermal Inkjet Teknolojisi 
• Yerel çözünürlük: İnç başına 1200 püskürtme ucu 
• Mürekkep: HP CV150 Su Bazlı Mürekkep ve Sabitleyici Madde

Baskı malzemesi • Maks mukavva boyutu: 1,32 m (genişlik) X 2,5m (uzunluk) (51,9’’ x 98,4”) 
• Mukavva kalınlığı: F flute ila çift dalgalı BC flute 
• Üst kaplama2: kuşe ve 1. hamur çeşitleri 

Ayak izi (U X G X Y) • 36 x 8 x 4,8 m (118,1 x 26,3 x 15,7 ft)

Ortam şartları • Baskı makinesi çalıştırma sıcaklığı aralığı: 15° - 40°C (59° - 104°F) 
• Nem: %20 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız) 

Daha fazla bilgi 
hp.com/go/C500

1  HP CV150 su bazlı mürekkepler, Birincil ambalaj 
(ABD'de zaman zaman ‘Gıdaya Temas Eden 
Ambalajlar’ olarak da adlandırılır) dahil olmak 
üzere oluklu ambalajların dış tarafındaki 
baskılarda kullanım amaçlıdır. HP CV150 su bazlı 
mürekkepler için Dünya Çapında 3. taraf (Intertek) 
Düzenleme Listesi, E-flute oluklu ambalajlar için 
Tenax taşınma testine dayanmaktadır. Daha fazla 
bilgi için HP ile iletişime geçin

2 Bazı sınırlamalar söz konusu olabilir
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