
A primeira impressão 
é a que fica.
Com as impressoras digitais HP Indigo, a qualidade já vem na primeira página. Sem desperdício. Imprima rápido 
e na quantidade que você precisa com qualidade de offset. Faça com que a primeira impressão seja igual à última.

Faça bonito.
Maior resolução. Mais brilho. Bordas de imagem 
nítidas e camadas de imagem muito finas, com 
qualidade surpreendente. A qualidade da impressão 
digital da HP Indigo começa com a tecnologia de 
tinta líquida Electroink™. Ela controla eletricamente 
a localização de minúsculas partículas de impressão 
do tamanho de um mícron, menor do que o 
possível em um toner seco. O resultado é único 
e impactante. De aplicações originais a efeitos 
de brilho atraentes, as tintas especiais HP Indigo 
ajudam você a fazer bonito para o seu cliente.

“A HP Indigo proporcionou  
a qualidade que nosso 
cliente espera com 
a agilidade que só a 
tecnologia digital  
pode entregar.”
Francisco de Assis, FacForm Gráfica 

O mercado mudou. A impressão 
digital com HP Indigo é a resposta a 
essa mudança. Alinhando a qualidade 
da impressão offset com a rapidez 
e versatilidade da impressão digital, 
a tecnologia das impressoras HP 
Indigo já está trabalhando a favor das 
marcas globais mais exigentes. 6.000 
impressoras digitais HP Indigo instaladas. 
Mais de 4.000 clientes em 120 países. 
Quando você observa os números, fica 
fácil de ver por que a HP Indigo é líder em 
impressão digital. Transformamos mais 
de 25 anos de experiência na gama de 
produtos mais ampla do setor. Estamos 
prontos para fornecer soluções que 
façam você se destacar. Ainda mais.
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Impressora digital HP Indigo 30000
A máquina que roubou a cena na Graphexpo 2104 com 
prêmio MustSee. Atendendo às necessidades do mercado 
de embalagens, a HP Indigo 30000 é a primeira impressora 
de nossa linha voltada para a indústria da cartonagem. 
Apresentando qualidade de offset, ela oferece a solução  
para impressões mais rápidas e constantes para atender  
com maior eficiência tiragens muito menores do que o 
offset poderia viabilizar. Com uma configuração zero,  
o mínimo de desperdício e capacidades de controle de 
versão simples, esta impressora oferece a seus clientes 
uma vantagem competitiva valiosa. Hoje, a tecnologia 
avançada da HP Indigo 30000 já está imprimindo 
embalagens para as marcas globais mais exigentes.

• Velocidade de impressão de até 4.600 folhas  
em cores por hora

• Tamanho máx. da folha: 750 X 530 mm (29,5” x 20,9”)
• Imprime em substratos prontos para uso

 

Conheça 
a família.
A família de impressoras da HP Indigo Série 4 é 
garantia de qualidade, versatilidade e durabilidade. 
Conheça nossas máquinas para oferecer a seus 
clientes a melhor solução em impressão digital. 

Faça o que quiser.
Vantagem competitiva começa com flexibilidade.  
A versatilidade das impressoras HP Indigo permite 
que você produza para seus clientes uma ampla 
gama de aplicações, com uma grande variedade  
de mídia (mais de 3.000 substratos certificados), 
tintas e efeitos especiais.

Nossas impressoras foram concebidas com  
todo tipo de trabalho em mente, e feitas para durar.  
Nossos produtos, ferramentas e serviços possuem  
o objetivo de aumentar a sua produtividade e 
proteger o seu investimento. Fazemos a tecnologia 
trabalhar para você. Para você fazer o que quiser.

“É muito mais  
fácil inovar 
quando você 
encontra os 
parceiros  
certos.”
Marco Perlman, Digipix

Impressora digital HP Indigo 10000
Vencedora do Intertech™ Technology Award for Innovation 
Excellence 2013, a HP Indigo 10000 é uma impressora 
de 750 mm (29”) que oferece qualidade, versatilidade de 
substrato e flexibilidade de produção, com um tamanho  
de folha que garante novas oportunidades no mercado 
digital. Voltada para o mercado comercial promocional,  
ela possui alta produtividade e encaixe fácil para 
impressoras offset. Seu formato de 29” facilita a 
integração em linhas já existentes.

• Velocidade de impressão de até 4.600 folhas B2  
em cores por hora

• Tamanho máx. da folha: 750 X 530 mm (29” x 20”)
• Mídia com e sem revestimento, 65 gsm a 400 gsm 

(espessura de 75 a 450 mícrons)

Impressora digital HP Indigo 20000
A HP Indigo 20000 dá liberdade e flexibilidade para 
oferecer a seus clientes quase todo tipo de aplicação 
em embalagens, incluindo embalagens flexíveis, rótulos 
e termoencolhíveis em filme e papel. Vencedora do 
Intertech™ Technology Award for Innovation Excellence 
2014, essa impressora não aceita limites.

A Tecnologia Electroink™ da HP Indigo é o único 
processo de impressão digital a cores que corresponde 
à qualidade da rotogravura. Com a introdução da HP 
Indigo 20000, a impressão digital tornou-se uma 
solução viável para a produção de embalagens flexíveis.

• Velocidade de impressão de até 42 m/min.  
(135 pés/min.) no modo em cores

• Largura máx. da bobina: 762 mm (30”)
• Compatível com mídias com espessura  

entre 10 e 250 mícrons

“Contar com equipamento 
de alta qualidade e muita 
flexibilidade nos dá segurança 
para encarar novos desafios, 
quebrar paradigmas e 
principalmente oferecer 
soluções de alto valor  
agregado aos nossos clientes.”
Pedro Henrique Camiloti, Laborprint 

Faça o necessário.
A impressão digital com HP Indigo reduz o desperdício,  
o custo e o impacto ambiental.

Economize ao 
permitir que seu 
cliente imprima 
em menores 
quantidades, 
apenas o que 
precisar.

Customize ao permitir 
que seu cliente trabalhe 
com dados variáveis  
e direcionados, 
atingindo o mesmo 
resultado com menos 
material impresso.

Reduza a perda 
no processo de 
impressão, os 
custos e o impacto 
ambiental com 
transporte e 
armazenamento.

Imprimir é necessário. Então faça o necessário. Escolha a solução 
digital da HP Indigo. O meio ambiente agradece.
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Não possui impressora
Possui impressora
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Conheça o time.
A HP é feita de gente. Pessoas que ouvem, entendem, aprendem e fazem. Nosso time HP Indigo Brasil é formado por grandes 
especialistas em impressão gráfica, com anos de experiência no mercado. Somos focados no sucesso de nossos clientes. 
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