
Sürekliliğinizi üst seviyeye çıkarın 

HP Indigo 12000 dijital offset baskı 
makinesi karbon salınımsız olarak üretilir 
ve daha az atık, düşük maliyet yükü ve 
enerji verimliliği sunar.  

Büyük fikirler hayata geçiyor 

75 cm’lik HP Indigo 12000 dijital ofset baskı makinesi üstün baskı kalitesi, yüksek verimliliği 
ve çok yönlülüğü sayesinde ticari uygulamaların üretilmesini sağlar. Kendini ispatlamış HP 
Indigo 12000 dijital baskı makinesi eşsiz, katma değerli fırsatlar sunan baskı kabiliyeti ile 
işinizi geliştirmek için yenilikler sunar.

Herhangi bir ticari iş  
HP Indigo 12000 dijital ofset baskı makinesi matbaalara işlerini kolay ebatlamanın yanısıra 
herhangi bir malzemeye herhangi  bir ticari işin dijital olarak basılmasını mümkün kılıyor. 
Kanvas tablolar, yüksek etkili posterler, klasörleri, geniş ebat kitapları, özel ürünleri ve 
fazlasını tam sayfa olarak basılabilir. 

Baskı kalitesi ve renk konularında rakipsiz  
Hp Indigo dijital baskıları Hp Indigo’nun sıvı mürekkep teknolojisi olan ElektroInk ve eşsiz 
dijital ofset sistemi sayesinde en yüksek baskı kalitesine sahiptir. Düzinelerce kullanılan 
yazılım ve donanım yenilikleri sayesinde konvansiyonel ofset ile birebir örtüşen hatta daha 
kaliteli baskıların elde edilebildiği sektörün en düzgün ve etkili baskılarını yapabilmektedir.

ElectroInk en geniş mürekkep gamutuna sahip olup, PANTONE renklerini %97 oranına 
kadar yakalayabilen, özel renklere ek olarak, makineler 7 renk istasyonuna kadar 
kullanılabilmektedir. (5. Mürekkep istasyonu standarttır.) İleri düzey renk eşleştirme araçları 
mükemmel renk doğruluğu ve tutarlığı sağlar.

Daha fazla verimlilik 
Saatte 4600 tabaka tek renk çift yüzlü, renkli olarak saatte 4600 tabaka baskı imkanı ile 
aylık 2 milyon tabakanın üstünde renkli baskı yapın. İleri düzey otomasyon araçları sayesinde 
verim ve çalışma zamanını üst seviyelere çıkarın. 

Her malzemeye baskı imkanı 
One Shot özelliği sayesinde kanvas, sentetik ve metalize malzemelere baskı imkanı sağlar. 
70-400 gr ve 75-450 mikronluk kalınlıktaki kuşe, 1.hamur, renkli ve siyah malzemelere, 
karton kutulara baskı yapılabilir. Baskıya hazır kağıtlar içinde makinede dahili bulunan 
ElectroInk Primer kullanılabilir. 

Büyük markaların tercihi 
HP Indigo yüksek kalitesi, zamanında üretim ve eşsiz değişiken data baskısı sayesinde elde 
edilen uyarlama ve kişiselleştime özellikleri sayesinde markaların en çok tercih ettiği çözüm 
ortağıdır.

Üretim süreçlerini yeniden keşfedin 
HP PrintOS, HP Indigo baskı makinelerini optimize etmeye yardımcı olan, üretim aşamalarını 
otomatikleştiren ve kolay hale getiren bir işletim sistemidir. PrintOS’ i operasyon sistemini 
sürekli olarak geliştirmek için kullanılan her an, her yerde erişime açık ve güvenli bulut 
tabanlı çalışan bir platformdur.

HP Indigo 12000 
Dijital Ofset
75 cm’lik üstün özelliklere sahip Indigo baskı formatı

CO2 neutral



8

4

9

11

12

13

14

15

16

10

7

6
5

3

Tüm ticari uygulamalar

Baskı kalitesinde öncü

Dijital ofset renk teknolojisi. HP Indigo’nun sıvı elektrofotoğrafik (LEP) teknolojisi, HP Indigo 
ElectroInk’ in küçük partiküllerini kullanarak malzeme ve mürekkep arasına tekdüze parlaklık 
veren ince mürekkep tabaksıyla keskin ve düzgün işler üretilmesine imkan tanır. 

Yeni kalite standartlarının belirlenmesi. Yazılım, donanım ve sarf malzemelerdeki 
temel gelişimler baskı kalitesini üst seviyelere çıkarıyor. Makinedeki gelişimler; optimize 
edilmiş kalibrasyonlar, mükemmel renk tutarlılığı, uygun hale getirilmiş baskı modları ve 
mikrokürecik tabanlı blanketi içermektedir.

Yüksek çözünürlüklü lazer (HDLA). Yeni geliştirilen lazer yazıcı kafa baskı çözünürlüğünü iki 
katına çıkarıp 1600 dpi olarak baskı yapılmasına olanak sağlamaktadır. (2017’de kullanıma 
hazır).

Geniş dijital baskı renk gamutu. Makine üzerindeki 5. Renk istasyonu özel ve spot 
mürekkepler takılarak kullanıcılara avantaj yaratır. PANTONE® renklerini CMYK ve HP 
IndiChrome 6 veya 7 renk baskı kabiliyetiyle yakalayın. Gerçek spot renkleri HP IndiChrome 
Mürekkep Karıştırma servisinden sipariş verilebilir.

Sınırsız uygulama yaratmak için özgürsünüz
Geniş baskı malzemesi çeşitliliği. One Shot teknolojisi tüm renk seperasyonlarını 
mükemmel imaj oturtması için tek seferde malzeme üzerine transfer eder. Kanvas, plastik 
kart, sentetik ve metalize edilmiş malzemelere baskı yapmayı sağlar. 

Dijital primer.  Müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel kağıtlara, kullanıma hazır 
ofset kağıtlara ve fazlasına baskı yapabilirsiniz.

Eşi benzeri olmayan mürekkepler. HP Indigo ElectroInk Floresan mürekkep ile kartlar, 
tamamlayıcı promosyonlar, moda uygulamaları, yayıncılık, özel ürünler ve fazlası için UV ışık 
altında parıltılı efektleri ve katma değerli işleri üretmenizi mümkün kılmaktadır. Transparan, 
siyah, renkli ve metalik yüzeyler üzerine HP Indigo ElectroInk Beyaz mürekkebi ile siyah-
beyaz davetiyeler, kartvizitler, kapaklar ve kartlara baskı yapmanın büyüleyici etkisini 
yaşarken light-cyan ve light magenta ile baskıları profesyonel şekilde çıkartın.

Sonsuz sayıda dizayn yaratın. Katma değerli ürünler elde etmek için her biri birbirinden 
farklı olarak milyonlarca görseli HP SmartStream Mosaic ile değiken olarak elde edin. Artık, 
renk değişim döngüsünü de içermektedir.

Yatırımınız koruma altında. HP Indigo 12000 
dijital ofset baskı makinesindeki pek çok yenilik 
HP Indigo 10000 modeli içinde opsiyonel olarak 
uygulanabilir olacaktır.
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Yüksek verimlilik için akıllı otomasyon

Baskı zamanını en iyi şekilde yönetin. Makinenin içinde dahili olarak çalışan üretim 
verimlilik asistanı Optimizer’ı kullanarak %40’a varan yüksek verimlilikten yararlanın. 
Bu üstün yeteneklere sahip akıllı algoritma Indigo’nun eşsiz baskı yaparken prova baskı 
yapabilme kabiliyetini kullanarak iş akışını optimize eder. 

Otomatik baskı kalite kontrolü. Otomatik uyarı aracı gerçek zamanlı olarak baskı anında 
hata taraması yaparak fire oranını düşürür verimliliği artırır. Dijital dosya ile basılı sayfalar 
arasındaki tutarsızlıkları bularak, baskı sırasında yaşanan kalite problemlerinin önlenmesine 
ve kusurlu sayfaların müşteriye ulaşmasını önlemede yardımcı olmaktadır.

Renk otomasyonu. Indigo ve ofset arasındaki eşleşmenin yanısıra aynı ya da farklı 
lokasyonlardaki makinelerde renk tutarlılığı ve doğruluğunu yakalamak için dahili olarak 
çalışan spektrofotometreyi ve otomatikleştirilmiş renk yönetim araçlarını kullanın. 

Yüksek hızlı tek renk baskı. Kişisel gönderiler ve yayıncılık sektörü ihtiyaçları için saatte 
4600 tabaka ön-arka baskıyı maliyet avantajlı olarak hızlı bir şekilde basabilirsiniz.

Gelişmiş Verimlilik Modu (EPM). EPM Modu ile üretim %33 oranında yalnızca 3 renk 
kullanarak (CMY) üretim zamanını ve maliyetlerini düşürerek sayfa başına %25 daha az enerji 
tüketilmesini sağlar. Baskı öncesi çözümü olan Enfocus ile uygun işleri seçmek artık daha 
kolay.

Üretim yönetimi ve iş akışı
Güçlü DFE. HP SmartStream Production Pro Print Server 6 ağır iş yükünün üstesinden 
gelmek için dizayn edilmiş baskı öncesinde imaj pozlama ve ayarlama, ileri düzey renk 
yönetim sistemi (CMM) gibi özel seçenekleriyle de üretim süreçlerini kolaylaştıran güçlü bir 
baskı sunucusudur. 

Sonlandırma. Direct2Finish uygulaması ile JDF dosyalarını kullanarak baskı makinenizin 
ve sonlandırma sisteminin uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu uygulama ile iş akışınızı 
hızlandırabilir maliyetlerinizi düşürebilirsiniz. HP Indigo tüm üretim sürecinde maliyet 
avantajı sağlamak için sonlandırma konusunda dünyanın önde gelen çözüm ortakları ile 
beraber çalışmaktadır. 

PrintOS. PrintBeat baskı operasyonlarında kesintisiz ilerleme sağlamak ve makine 
performansını görünür kılmayı sağlamaktadır. PrintOS aynı gün içerisinde yüzlerce hatta 
binlerce işin yönetilmesini sağlar. PrintOS Box ile dosyaları otomasyon içine dahil edin, 
erişimini kolaylaştırın ve düzenleyin. Bunun yanısıra PrintOS Composer seçeneğini yüksek 
adetli kişiselleştirilmesi gereken milyonlarca farklı dizaynların oluşturulabildiği Mozaik 
projelerinde kullanabilirsiniz. 

1. Palet Besleme

2. İki Çekmeceli Tabaka Besleme

3. Yüksek Hızlı Lazer Yazıcı Kafa

4. Şarj Üniteleri

5. Görüntü Pozlama Kalıbı (PIP)

6. Otomatik PIP Değiştirme 

      Sistemi (PARS)

7. Mürekkep Merdaneleri (BID)

8. Blanket

9. Baskı Silindiri

10. Register Ayar Kameraları

11. Perfektör

12. Spektrofotometre ve Vision Kontrol  
        Sistemi

13. Operatör Platformu

14. Çıkış İstifi

15. Prova Çıkışı 

16. Mürekkep Tüpleri

HP SmartStream Mosaic ile herbiri birbirinden 
farklı tasarımlar.

Servis avantajı
Yetkilendirilmiş HP servis ekibi makinelerin kurulum 
aşamasından teslim edilip çalıştırma süresine kadar 
hizmet vermektedir. Dünyanın her yerindeki mühendisler 
uzaktan farklı dillerde destek vermektedir. Makinede 
meydana gelen sorunları hızlı ve destek almadan ortadan 
kaldırmak için PrintCare destek yazılımını kullanılabilir. 
Smart Uptime Kit makine doğru parçanın yerini hızlı bir 
şekilde bulmak ve parça stoğunu yönetmeye yardımcı 
olur.



Güncellemelere göz atın 
hp.com/go/getupdated

Daha fazlası için 
hp.com/go/indigo

MatSet Matbaa Makine ve Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.
İstanbul, Tel: 0212 270 0595  •    İzmir, Tel: 0232 449 3222  •   Ankara, Tel: 0312 395 6740
www.matset.com.tr    •      info@matset.com.tr

Teknik Özellikler

Baskı Hızı Saatte; 4 Renk 3450 tabaka, EPM Modunda 4600 tabaka, 4/4 Renk 1725 tabaka, 1 veya 2 renk 6900 tabaka 

Görüntü Kalitesi Çözünürlük; 812 dpi 8 bit’te, 2438x2438 dpi HDI’de (High Definition Imaging)

Tram Değeri 175, 180, 180m, 190EPM, HMF200 lpi

Kağıt Ebadı 750x530 mm maksimum, 510x297 mm tek yüz, 510x330 mm çift yüz.

Baskı Ebadı 740x510 mm

Kağıt Ağırlığı Kuşe: 90-400 gsm, 1.Hamur: 70-400 gsm, Kalınlık: 75-450 mikron

Kağıt Besleme Ünitesi
Palet besleme: 850 mm
2 Çekmece: 300 mm (her biri)

Kağıt Çıkış Ünitesi
Çift taraflı baskı standarttır.
Ana istifleme tablası 850 mm yüksekliğindedir.

Print Server (DFE)  HP SmartStream Production Pro Print Server

Makine Boyutları Yükseklik: 2400 mm Uzunluk: 8000 mm Genişlik: 4700 mm

Makine Ağırlığı 11,000 kg

Bulut bağlantısı  PrintOS aracılığıyla

HP Indigo Mürekkepleri

Standart 4 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı ve siyah (CMYK)

5 Renk Baskı 5. renk istasyonu aracılığıyla

HP IndiChrome 6 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı, siyah, turuncu ve mor

HP IndiChrome Plus 7 Renk Baskı Cyan, magenta, sarı, siyah, turuncu, mor ve yeşil

Özel Efektli Mürekkepler  Beyaz, light cyan, light magenta, floresan pembe

HP IndiChrome Spot Renkler
Turuncu, mor, yeşil, reflex blue, rhodamine red, bright yellow ve transparan mürekkeplerin yanısıra CMYK kullanılarak HP 
IndiChrome Mürekkep Karıştırma Sistemi ile spot renkler oluşturulabilir.

PANTONE® Renkleri
PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® ve PANTONE GoeTM

uyumludur. HP Profesyonel Benzerlik Teknolojisi sayesinde CMYK, HP IndiChrome, HP IndiChrome Plus ve HP IndiChrome IMS 
sistemleri ile PANTONE® renklerini %97 oranında karşılama başarısı göstermektedir. 

Opsiyonlar

 Print Server (DFE) HP SmartStream Ultra Print Server 

HP Indigo ElectroInk Primer Tüm kağıt tiplerini destekler

Genişletilmiş Renk Kapasitesi 6. veya 7. renk ünitesi

Operatör Kontrol İstasyonu Prova alma, makineyi kontrol etme, DFE uzaktan kontrol

Otomatik Uyarı Sistemi Baskı esnasında oluşan hatalara karşı uyarı sistemi. 

Optimizer Otomatik olarak iş sırasını önceliklendirme ve yönetme yazılımı.

One Shot Kit One Shot Colour Teknolojisi sentetik, metalize ve kanvas malzemeler üzerine baskı yapabilmeyi sağlar.

CO2 neutral


