
HP Indigo 3550 
Digital Press

HP Indigo 3550 Digital Press, istisnai HP Indigo 
baskı kalitesi ve çeşitliliğini düşük bir ilk yatırım 
karşılığı sunarak, dijital üretime geçiş için 
ideal çözümü teşkil ediyor. Bu makine sağlam 
üretkenliği ve kurumsal marka renk eşlemesi için 
gerçek spot mürekkep baskı becerileri ile geniş bir 
dijital üretim gereksinim yelpazesini karşılıyor.

Baskı kalitesi ve renkte lider. HP Indigo sıvı 
ElectroInk teknolojisi ve özgün dijital ofset prosesi 
sayesinde, HP Indigo baskıları mümkün olan en 
yüksek kalitede olup, ofset baskıya eşdeğer, hatta 
bazen daha bile iyi olduğundan tercih edilecek 
çok daha güçlü bir seçenek sunar. 

HP Indigo 3550 Digital Press özellikleri:

• Spot renk kullanımına olanak veren, 5 adede 
kadar mürekkep istasyonu

• Mürekkep ile malzeme arasında homojen 
bir parlaklık sağlayan, son derece ince bir 
mürekkep katmanı ile keskin çizimler, çekici 
görüntüler ve yumuşak vinyetler

• Mükemmel Pantone sertifikalı solid renkler için 
matbaa dışında karıştırılan gerçek spot renkler

Hızlı yatırım geri dönüşü. Dijital baskıya 
geçmeniz için cazip bir fiyat ile sunulan ve 
yüksek kaliteli bir çözüm olan HP Indigo 3550 
Digital Press sahipleri, düşük işletme maliyetleri, 
güvenilirliği ve esnek ödeme planlarından çok 
memnun.

Kolay işletim. Kolay işletim ve operatör bakımı 
için tasarlanmış olan HP Indigo 3550 Digital Press, 
minimum dokunma gerektiren kağıt yönetimi, 
çalışma esnasında renk ve mürekkep kartuşu 
değişimi özelliklerine ve kartta yerleşik kolay 
kullanılan bir baskı sunucusuna sahip.

Geniş malzeme yelpazesi. Makine sınıfındaki 
en geniş malzeme yelpazesini destekler, bunlar 
arasında kaplamalı, kaplamasız ve uzmanlık 
medyaları ile 400 mikrona kadar kalın 
malzemeler yer alır. Tam renk modunda dakikada 
68 sayfaya kadar ve iki renk ve tek renk baskıda 
medya tipinden bağımsız olarak 126ppm’e kadar 
üretkenlik sağlar.

• Geliştirme paketi (Opsiyon). Cihaz yüksek hızlı 
tek renk baskı ve daha büyük görüntü ebatları 
için opsiyonel bir geliştirme paketi sunar. Bu 
paket tek renk A4 baskı hızını dakikada 272 
sayfaya (1/0), görsel ebadını da 317 x 450 
mm’ye kadar çıkarır.

Daha fazla bilgi için www.hp.com/go/graphic-arts veya www.
hp.com/go/myhpindigoweb adreslerini ziyaret edebilir ya da 
Fatih Özatay / 0533 698 55 65 (fatih.ozatay@hp.com) veya 
Emre Feyizoğlu / 0533 549 77 41 (emre.feyizoglu@hp.com) ile 
doğrudan temasa geçebilirsiniz

Anında baskı teknolojisinde
düşük ilk yatırım maliyeti
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HP Indigo 3550 Digital Press
Yüksek Kalite, Kolay Operasyon

HP Indigo ofset baskı kalitesi, ayrıca spot renkler. Kurumsal renk 
gereksinimlerini karşılayan ve yüksek kaliteli işler basan bu ürün, 
baskı hizmeti sunanların sıkışık teslim tarihlerine yetişmelerine 
olanak verirken müşterilerine hesaplı ve talep üzerine baskı 
sunmalarını da sağlar.

• CMYK kullanarak PANTONE® renk yelpazesinin % 97’sine 
kadar ulaşmak için PANTONE lisanslı off-press HP IndiChrome 
Ink Mixing System, ek olarak turuncu, mor, rodamin kırmızı, yeşil, 
refleks mavi, parlak sarı ve saydam.

• Baskıda CMYK kullanan HP Professional Pantone Emulation 
Technology

• Baskıya gönderilen işlerdeki yüksek renk hassasiyeti ve tutarlılığı 
aynı işin farklı günlerde de baskıya gönderililmesinde aynı renk 
hassasiyeti ve tutarlılığı.

Düşük işletim maliyetleri. Güvenilir teknolojisi ve esnek 
fiyatlandırması ile HP Indigo işletim maliyetleri düşük tutulur, bu da 
dijital üretime başlayarak hızla kara geçmeyi kolaylaştırır.

• Esnek sarf malzemesi ve servis ödeme planları.

• Uzaktan ve rehberli sorun giderme sunan HP Indigo Print Care 
araç seti ile daha uzun çalışma saatleri.

• Oil Recycling System daha düşük yağ tüketimi sağlarken atık 
teslim maliyetlerini de azaltır.
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Kullanımı ve işletmesi kolay. Kolay işletim ve bakım için tasarlanmış 
olan bu ürün dijital baskı servisi hizmetine başlamayı kolaylaştırır.

• Kesintisiz baskı: (baskı esnasında) yükleme/boşaltma yapın ve  
prova alın.

• İki çekmece, farklı malzemeler de dahil olmak üzere kesintisiz 
besleme sağlar.

• Çalışma esnasında kolayca spot renk değiştirme sistemi.

• Ayarlama gerektirmeyen ve çok az müdahale isteyen kağıt 
yönetimi.

• Kolay kullanılan HP SmartStream Onboard Print Server.

 1. Besleme

 2. Yüksek hızlı lazer baskı kafası

 3. Scorotron şarj birimleri

 4. Photo Imaging Plate (PIP) (Görüntü Pozlama Silindiri)

 5. Binary Ink Developers (BIDs) (Mürekkep Merdaneleri)

 6. Blanket Kazanı

 7. İmpresyon (Baskı) silindiri

 8. Perfektör

 9. Mürekkep kabini

 10. Prova tepsisi

 11. İstif bölümü

Baskı etkinliğini iyileştirmek ve dijital büyümeyi desteklemek 
için HP Indigo 3550 Digital Press ile HP SmartStream 
ürünlerini ve ortak çözümlerini kullanın.

Daha fazla bilgi için: www.hp.com/go/smartstream.
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Teknik özellikler
Baskı hızı 68 4-renk A4 sayfa/dakika; 136 2-renk A4 sayfa/dakika

Görüntü kalitesi 8 bitte 812 dpi, HDI (High Definition Imaging) ile 812 x 1624 dpi

Tram değeri 144, 160, 175, 180, 230 dpi

Kağıt ebadı en fazla 330 x 482 mm 

Baskı ebadı 308 x 450 mm

Kağıt ağırlığı* Kuşe: 80 gr/m2 – 350 gr/m2 1. hamur: 60 gr/m2 – 320 gr/m2 Kalınlık: 70-400 mikron

Kağıt besleme ünitesi - her biri 180 mm’lik (120 gr/m2’lik 1800 sayfa) iki besleyici - toplamda 120 gr/m2’lik 3600 sayfa - Tüm malzemeleri 
destekleyen kağıt besleyiciler

Kağıt çıktı ünitesi - 600 mm kalınlıkta sayfa (120 gr/m2’lik 6000 sayfa) taşıyabilir ana toplama tepsisi -  60 mm kalınlıkta sayfa (120 gr/
m2’lik 600 sayfa) alan baskı kontrol tepsisi

Baskı sunucu (DFE) HP SmartStream Onboard Print Server

Boyutlar Genişlik 3952 mm; Yükseklik: 2074 mm; Derinlik 2282 mm

Ağırlık 2610 kg

HP Indigo mürekkepleri:

Standart 4-renk baskı Cyan, magenta, sarı ve siyah

HP IndiChrome offset 

spot mürekkepleri HP IndiChrome Ink Mixing System (IMS) spot renkleri elde etmek için CMYK yanı sıra turuncu, mor, yeşil, refleks mavi, 
rodamine kırmızı, parlak sarı ve saydam mürekkepleri de kullanır.

PANTONE® renkleri PANTONE® PLUS®, PANTONE® MATCHING SYSTEM® ve PANTONE® GoeTM destekler 
HP Professional PANTONE Emülasyon Teknolojisi baskıda CMYK kullanır HP IndiChrome offset (IMS) sayesinde 
PANTONE® renk gamutunun yüzde 97’sini elde eder.

İsteğe bağlı ekipman/konfigürasyonlar:

Genişletilmiş renk kapasitesi
5. renk baskısı  HP IndiChrome Ink Mixing System

Geliştirme paketi tek-renk baskı hızını dakikada 272 adet A4’e ve görüntü büyüklüğünü 317 x 450 mm’ye kadar arttırır

* Medya karakteristikleri değişebilir. Kullanılan medya Media Locator içinde listelenmiyorsa, HP ortaya koyacağı performansı garanti etmez ve öncelikle deneme baskısı 
yapılmasını tavsiye eder. 


