Impressora digital
HP Indigo 3600
Uma impressora de nível de entrada
correspondente a offset com
produtividade de cores aprimorada

Inicie os serviços de impressão digital com um baixo
investimento inicial
A impressora digital HP Indigo 3600 oferece versatilidade e qualidade de impressão
correspondente a offset da HP Indigo por um baixo investimento inicial, tornando-a a solução ideal
para começar a produção digital. A impressora oferece uma ampla variedade de aplicações, com
produtividade de cores aprimorada.
Maximize a flexibilidade da produção
A impressora digital HP Indigo 3600 integra-se facilmente aos ambientes existentes,
complementando a impressão convencional e expandindo opções de serviço com fornecimento
sob demanda que não requer um mínimo. Imprima em cores em até 90 páginas por minuto
usando o modo de produtividade aprimorado (EPM).
A líder em cores e qualidade de impressão
Proporcionadas pela tecnologia de tinta líquida ElectroInk da HP Indigo e um processo offset
digital exclusivo, as impressões produzidas pela HP Indigo apresentam a mais alta qualidade.
Elas se comparam ou mesmo excedem o offset, permitindo que sejam usadas indistintamente. A
impressora digital HP Indigo 3600 fornece:
• Impressões vívidas em CMYK
• ElectroInk e o processo Indigo, oferecendo uma camada muito fina de tinta para brilho uniforme
entre a tinta e o substrato
• Emulação Pantone usando CMYK na impressora
Rápido retorno do investimento
Uma solução de preço atraente para começar com a impressão digital, os proprietários de
impressoras digitais HP Indigo 3600 desfrutam de baixos custos operacionais, confiabilidade e
planos de preços flexíveis.
Para saber mais, acesse hp.com/go/graphicarts ou hp.com/go/hpindigo3600

Ampla variedade de substratos
A impressora oferece suporte à mais ampla variedade de substratos da categoria, incluindo mídia
revestida, não revestida, mídia especial e substratos espessos de até 16 pt.

Impressora de nível de
entrada com alta qualidade
de impressão da Indigo
Alta qualidade de impressão com flexibilidade de cores
Produzindo trabalhos de alta qualidade que satisfazem os requisitos de marcas, a impressora
permite que PSPs cumpram os prazos mais apertados e ofereçam aos clientes tiragens
econômicas e sob demanda.
Alta consistência. Alta precisão de cores e consistência entre folhas e trabalhos, dia a dia.
Modo de produtividade aprimorado (EPM). Aumente o volume de produção em até 33%, de 68
ppm para 90 ppm, para a maioria dos trabalhos em cores com muitas imagens, reduzindo
significativamente o prazo e os custos de produção.
Pantone na impressora. Tecnologia de emulação HP Professional Pantone usando CMYK na
impressora.

Fácil operação e manutenção
Projetada para fácil operação e manutenção, a impressora torna descomplicado começar a
oferecer serviços de impressão digital.
Impressão contínua. Carregue/descarregue enquanto imprime, obtenha provas durante a
impressão.
Alimente vários tipos de substratos. Duas gavetas permitem alimentação contínua,
inclusive de vários substratos.
Fácil manuseio de papel. Manuseio mínimo de papel, sem necessidade
de ajustes.
Servidor de impressão integrado. Servidor de impressão
HP SmartStream Onboard fácil de usar.
Alto tempo de operação. O HP Indigo Print Care ajuda a manter um alto
tempo de operação com solução de problemas remota ou autoguiada.
Serviços mundiais HP Indigo —
impulsionando a excelência da produção
Um sistema abrangente de ferramentas,
conhecimento e suporte garante a você a
capacidade de imprimir o que precisar, quando
precisar e com o mais alto nível de eficiência e
qualidade de impressão Indigo. Nossas equipes
de serviço certificadas estão comprometidas
em atender a suas necessidades de ponta a
ponta para garantir crescimento acelerado,
maior utilização do sistema e tempo de
operação máximo.
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Saiba mais em hp.com/go/indigoservice

Sustentabilidade
Reduza sua emissão de carbono ao mudar a produção de processos convencionais para digitais,
tecnologia sob demanda, e passe esses benefícios para os clientes.
Sem preparação. Reduza o desperdício do processo de produção e da cadeia de suprimentos.
Reduza subprodutos industriais. O sistema de reciclagem do óleo permite menos consumo de
óleo e reduz os custos com descarte de resíduos.
Programa de devolução. Um programa de reciclagem e devolução como parte da
responsabilidade ambiental da HP Indigo ajuda a reduzir o impacto ambiental (pode variar de
acordo com o país).
Substratos ecologicamente corretos. A impressora digital HP Indigo 3600 é compatível com
muitos papéis reciclados e ecologicamente certificados.

A impressão no modo de produtividade aprimorado (EPM)
oferece velocidade 33% mais alta.
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Use produtos HP SmartStream e soluções de parceiros com a
impressora digital HP Indigo 3600 para aprimorar a eficiência
da produção e oferecer suporte ao crescimento digital.
Para saber mais, acesse hp.com/go/smartstream
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1. Alimentador
1

2. Cabeça de impressão a laser de alta
velocidade
3. Unidades de troca do scorotron
4. Placa de imagens fotográficas (PIP)
5. Reveladores de tinta binários (BIDs)
6. Blanqueta
7. Cilindro de impressão
8. Perfector
9. Gabinete de tinta
10. Bandeja de prova
11. Empilhador

Especificações técnicas
Velocidade de impressão

68 páginas em quatro cores de 215,9 x 279,4 mm (8,5" x 11") por minuto (duas páginas lógicas em uma física); 90 páginas em cores de
215,9 x 279,4 mm (8,5" x 11") por minuto em EPM (duas páginas lógicas em uma física); 136 páginas em duas cores ou uma cor de
215,9 x 279,4 mm (8,5" x 11") por minuto (duas páginas lógicas em uma física)

Resolução da imagem

812 dpi a 8 bits, capacidade de endereçamento: HDI (imagem de alta definição) de 2.438 x 2.438 dpi

Lineatura

144, 160, 175, 180, 230 lpi

Tamanho da folha

330,2 x 482,6 mm (13" x 19") no máximo

Tamanho da imagem

307,8 x 449,6 mm (12,12" x 17,7") no máximo

Gramatura do papel*

Revestido: papel comum de 82 g/m2 (55 lb) à capa de 192 g/m2 (130 lb); Sem revestimento: papel comum de 60 g/m2 (40 lb) à capa de
178 g/m2 (120 lb); Espessura: 3 a 16 pt

Alimentador

Duas gavetas com 177,8 mm (7") de profundidade cada (1.800 folhas de papel comum de 120 g/m2 (80 lb))
Total de 3.600 folhas de papel comum de 120 g/m2 (80 lb)
As duas gavetas de papel aceitam ampla variedade de substratos

Empilhador

Bandeja de empilhamento principal com altura de pilha de 599,4 mm (23,6") e suporte para empilhamento deslocado (6.100 folhas de papel
comum de 120 g/m2 (80 lb))
Bandeja de prova com altura de pilha de 59,9 mm (2,36") (600 folhas de papel comum de 120 g/m2 (80 lb))

Servidor de impressão (DFE)

Servidor de impressão HP SmartStream Onboard

Dimensões da impressora

Comprimento: 3.949,7 mm (155,5"); Largura: 2.280,9 mm (89,8"); Altura: 2.075,2 mm (81,7")

Peso da impressora

2.630,84 kg (5.800 lb)

HP Indigo ElectroInks
Impressão padrão em quatro cores

Ciano, magenta, amarelo e preto

Cores PANTONE®

Compatível com PANTONE PLUS®, PANTONE MATCHING SYSTEM® e PANTONE Goe™
Tecnologia de emulação HP Professional PANTONE usando CMYK na impressora;

*As características da mídia variam. Se a mídia a ser utilizada não estiver relacionada no localizador de mídia, a HP não poderá garantir o desempenho e recomendamos que você faça um teste
antes de usar.

Saiba mais em

hp.com/go/indigo
Inscreva-se para obter atualizações

hp.com/go/getupdated

Compartilhe com colegas
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