
Daha fazlası için, hp.com/go/graphic-arts 
veya hp.com/go/hpindigo50000

Benzersiz üretim verimliliği ve kalite aynı çatı altında 

B1 ebadına sahip çift taraflı baskı yapabilme kabiliyetine sahip HP Indigo 50000 dijital web 
ofset baskı makinesi Indigo’nun etkileyici renk kalitesiyle üst düzey üretkenliği sunmaktadır.  
Baskı alanına yüksek yoğunluklu ve katma değerli işlerinizi düşük maliyetlerle basma 
avantajından yararlanın. HP Indigo 50000 tirajlı işleri basabilmenin yanında fotokitapları, 
yıllıkları, yayınları ve pazarlama argümanları için yüksek üretkenliğe sahiptir. 

Yüksek üretkenlik  
746x1120 mm ebadındaki baskı alanı üst düzeyde görsel montajlama imkanı olanağı 
sağlarken renkli olarak dakikada 770 sayfa baskı ile ayda 24 milyon A4, tek renkli olarak 
dakika 2300 A4 baskı yapılabilir. Dahili sonlandırma sistemi optimize edilmiş üretim hattı 
sağlar. İşlerin yoğun olduğu zamanlarda üretim hattının tüm gerekliliklerini karşılayacaktır.

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. Mürreklerin değiştirilerek 
kullandığı bu sistem konvansiyonel ofset ile birebir örtüşen, hatta daha kaliteli baskıların 
elde edilmesini sağlar.  ElectroInk en geniş mürekkep gamutuna sahip olup, özel karışımlı 
spot renkler ve 6 renkli baskıyı özel fotoğraf mürekkeplerine ek olarak, makineler 7 renk 
istasyonuna kadar kullanılabilmektedir.

Çok çeşitli malzemelere baskı  
Makine üzerine entegre edilmiş dahili primer ünitesi sayesinde 40 gr’dan 350 gr’a kadar 
olan coated, uncoated, parlak kuşe, geri dönüştürülmüş malzemelere ve fazlasına baskı 
yapılabilir. 

Sürekliliğinizi üst seviyeye çıkarın  
HP Indigo 50000 dijital offset baskı makinesi karbon salınımsız olarak üretilir ve daha az 
atık, düşük maliyet yükü ve enerji verimliliği sunar. Makine içindeki Imaging Oil geri dönüşüm 
sistemi, tüketimi %50’ye kadar düşürmektedir.

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 50000 
Dijital Ofset
B1 ebadında hacimli işler için 
eşsiz kalitesiyle dijital web ofset
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HP Indigo’nun öncü dijital ofset teknolojisi

Dijital ofset renk teknolojisi. HP Indigo ElectroInk ve HP Indigo dijital ofset süreçleri 
kusursuz resim tabakası ve etkileyici baskıları küçük partiküllerini kullanarak malzeme ve 
mürekkep arasına tekdüze parlaklık veren ince mürekkep tabaksıyla keskin ve düzgün işler 
üretilmesine imkan tanır. 

En geniş dijital renk gamutu. PANTONE® renklerini CMYK ve HP IndiChrome 6 veya 7 renk 
baskı kabiliyetiyle yakalayın. Ayrıca, PANTONE® renk aralığını %97 oranında yakalayan 
gerçek spot renkleri makine üstünde karıştırılabilir veya HP IndiChrome Mürekkep Karıştırma 
servisinden sipariş verilebilir.

Fotoğraf kalitesinde baskı. Light cyan ve light magenta da içeren pürüzsüz imajları 6 renkli 
baskı imkanıyla fotoğrafçılık uygulamalarında kaliteyi üst seviyeye çıkartın. Yüksek kalite 
monochrome baskı için light black seçeneği ile 2 farklı tonda siyah kullanın. Özel fotoğraf 
modları daha fazla pürüzsüzlük ve tek düze renk tutarlılığı sağlar.

Baskıda süreklilik. HP Indigo’nun fotokitap baskıları bağımsız araştırma enstitüsü olan 
Wilhelm Imaging Research tarafından onaylanmıştır. 200 yıldan fazladır siyah renk sabitliği 
ölçümünü yapan WIR, HP Indigo baskılarının albümlerde yada diğer karanlık lokasyonlardaki 
sararma serbestliğini ve uzun süreli mükemmel kararlılığını garanti eder. Ayrıca, HP Indigo 
baskılarının ekran görüntüleri de WIR tarafından onaylanmıştır.

Yüksek verimlilik ve etki 

Geniş imaj formatı. 746x1120 mm ebadındaki görüntü alanı hemen hemen her malzemeye 
herhangi bir baskının yapılmasını sağlar. Fotokitapları, yılları, geniş ebatlı kitaplar, büyük 
kitap kapakları ve takvimleri daha büyük ebatlarda basma imkanını kaçırmayın. Küçük ebatlı 
işleri de daha üretken ve efektif olarak montajlanıp basılabilir.  

Üretim yeteneği.  Kitapları doğru miktarlarda maliyet avantajlı olarak üreterek müşterilerin 
tedarik zinciri ve stok maliyetlerini avantajlı hale getirmesine olanak sağlayın. Tek sayfaya 
10 tane A4, 200 sayfaya 1800’den fazla A4, forma olarak da ön arka baskıda tek sayfaya 20 
tane A4, 42 tane A5 ebatlı işler montajlanabilir. 

Yüksek sayfa doluluğundaki yayıncılık 
uygulamalarını üretin.

Yüksek kalite, yüksek verimlilik
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Baskı modu esnekliği. HP Indigo’nun renk teknolojisi ile CMY renklerini kullanarak daha 
düşük maliyet avantajını yaşayın ve üretkenliği üst düzeye çıkartın. Geliştirilmiş Baskı Modu 
(EPM) ile yapılan 3 renk kullanılarak yapılan baskıları %33 daha hızlı, %25 daha az enerji 
harcayarak Indigo renk kalitesinde dakikada 77 çerçeve baskı yapılabilir. Bunun yanında, 
dakikada 2 renk 115,1 renk 230 çerçeve çıkış alınabilir.  Yüksek kalite monochrome baskı için 
light black seçeneği ile 2 farklı tonda siyah kullanın.

Akıllı renk yönetimi. Indigo ve ofset arasındaki eşleşmenin yanısıra aynı yada farklı 
lokasyonlardaki makinelerde renk tutarlılığı ve doğruluğunu yakalamak için dahili olarak 
çalışan spektrofotometreyi ve otomatikleştirilmiş renk yönetim araçlarını kullanın.

Güçlü sarf malzemeler. Yüksek pigment konsantrasyonuna sahip büyük renk tüpleri 
makineyi durdurmadan baskı yapılmasına olanak sağlar. 

Baştan sona çözümler 

Baskı sunucusu.  HP SmartStream Production Pro Print Server pazardaki en güvenilir baskı 
sunucusu olup, HP Indigo baskı makinelerini rekor kıran hızda ve birbiriyle tutarlı olarak 
çalıştıran bir sunucudur.  

Sonlandırma çözümleri.  HP Indigo’nun sonlandırma partnerleri ile baştan sona ve JDF 
formatına uyumlu dahili sonlandırma hatlarıyla geniş çaplı uygulama çeşitliliği sunan en 
etkili çözümleri üretin.

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. Bobin çözücü ünite

2. Dahili Priming Ünitesi

3. Priming İstasyonu (Anilox  
tabanlı)

4. Kurutucu

5. Buffer ünitesi

6. Yüksek Hızlı Lazer Yazıcı Kafa

7. Kalıp şarj ünitesi

8. Görüntü Pozlama Kalıbı (PIP)

9. Mürekkep Merdaneleri (BID)

10. Blanket

11. Baskı silindiri

12. Dahili spektrofotometre

13. Dokunmatik ekran

14. Mürekkep tüpleri

15. Dahili tarayıcı 

16. Buffer Kontrol Ünitesi

17. Sarıcı ünite

18. Imaging Oil geri dönüşüm       
sistemi

Geniş ebatlı pazarlama argümanları için yüksek 
verimlilik.

Servis avantajı 
Yetkilendirilmiş HP servis ekibi makinelerin kurulum 
aşamasından teslim edilip çalıştırma süresine kadar 
hizmet vermektedir. Dünya çağında uzaktan destek 
mühendisleri 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.

Yüksek kalite, yüksek verimlilik
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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 Dakikada; 4/0 Renk 575 A4, 3 Renk 1150 A4, 2 Renk 1150 A4, 1 Renk 2300 A4

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

Tram Değeri 144, 160, 175, 180, 180m, 181, HMF-200 lpi

Baskı Ebadı 746x1120 mm maksimum

Bobin genişliği 398.7 mm-762 mm; Minimumum tekrar uzunluğu 550 mm; Maksimum tekrar uzunluğu 1140 mm

Kağıt Ağırlığı Kuşe ve 1. Hamur: 40-350 (kağıt tokluğuna göre değişir) gsm Kalınlık: 70-400 mikron

Çözücü/Sarıcı

• Bobin çapı: 1.3 m
• Bobin mesura çapı:
• ** Standart: 76.2 mm
• ** Opsiyonel: 152.4 mm

Print Server HP SmartStream Production Pro

Makine Boyutları  Yükseklik: 2104 mm Uzunluk: 20800 mm Genişlik: 4690 mm

Makine Ağırlığı 23,350 kg

HP Indigo Mürekkepleri

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

6 Renk Fotoğraf Baskısı Cyan, magenta, sarı, siyah, light cyan ve light magenta

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

Özel Efektli Mürekkepler Light cyan, light magenta, light black, light light black ve beyaz

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

Genişletilmiş Renk 5.,  6. veya 7. renk üniteleri

Dilimleme Sarıcı üzerine eklenebilir.


