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Media-alarm 

Wing Hung gaat ’s werelds eerste HP Indigo 10000 
Digital Press installeren 
Baanbrekende B2-formaat digitale pers helpt Wing Hung zijn snelle 
succesvolle overstap naar digitale technologie voor speciale 
verpakkingsoplossingen verder uit te breiden 
 

 

DÜSSELDORF, Duitsland, 3 mei 2012 - HP maakt bekend dat een van zijn snelst 

groeiende digitale drukpersklanten in Azië, de Wing Hung Group, ’s werelds eerste HP 

Indigo 10000 Digital Press zal installeren. Deze B2-formaat vellenpers 

(750 x 530 mm/29,5 x 20,9 inch) maakt nieuwe toepassingen mogelijk en helpt 

printserviceproviders hun productiviteit te verhogen. 

 

Wing Hung, dat zijn hoofdkantoor heeft in Hongkong, zal de pers in het najaar van 

2012 installeren in zijn vestiging in Dongguan, China. Het bedrijf zal de eerste 

bètagebruiker zijn van het nieuwe platform van de grotere, B2-formaat persen die HP 

introduceert op drupa. De drupa beurs vindt van 3 tot en 16 mei plaats in Düsseldorf, 

Duitsland. 

 

“We verwelkomen deze kans om de eerste bètalocatie te zijn voor de HP Indigo 10000 

en we waarderen het vertrouwen dat men in ons stelt”, zegt John Lau, chairman, Wing 

Hung Group. “Het B2-formaat biedt ons talrijke nieuwe mogelijkheden qua efficiëntie en 

qua orders die we voorheen niet op digitale persen konden produceren.” 

 

Voordeel halen uit de bewezen voordelen van HP Indigo persen 

De overeenkomst met Wing Hung om de pers te installeren volgt op zijn snelle 

conversie naar digitaal drukken met HP Indigo technologie. Het bedrijf levert speciale 

verpakkingsoplossingen, waaronder opgezette en vouwdozen, insteekkaarten, 

verpakkingen voor speciale uitgaven, gepersonaliseerde fotoproducten, 

luxewenskaarten en geurkaarten. 

 

Om de efficiëntie van zijn leveringsketen te verhogen, installeerde Wing Hung twee HP 

Indigo digitale persen in 2009. In de afgelopen drie jaar heeft het bedrijf zes extra HP 

Indigo persen geï nstalleerd, waaronder de eerste HP Indigo 7500 Digital Presses in 

Azië. 

 

De HP Indigo technologie stelt Wing Hung in staat zijn diensten beter af te stemmen op 

de digitale systemen die zijn klanten gebruiken voor voorraadbeheer en 

leveringsketenbeheer. Dat maakt slimmer voorraadbeheer mogelijk. Het formaat van 

de nieuwe HP Indigo 10000 komt overeen met het courante B2-formaat van veel van 

de analoge offsetpersen van Wing Hung. Zo kunnen orders in een handomdraai 
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gemigreerd worden van offset naar digitale productie om een snelle doorlooptijd te 

realiseren voor spoedorders. 

 

De HP Indigo 10000 biedt een ongeveer dubbel zo hoge productiviteit als de huidige 

HP Indigo persmodellen, waardoor deze pers Wing Hung zal helpen om nog meer 

toepassingen digitaal te drukken. 

 

De migratie van meer drukorders naar HP Indigo digitale oplossingen biedt een 

oplossing voor verschillende aspecten van de leveringsketen van Wing Hung: 

 Vermindert het werk en bespaart kosten door het elimineren van 

plaatvervaardiging in de prepressfase; 

 Bespaart opslag- en verzendkosten dankzij print-on-demand; 

 Vermindert de milieu-impact en voorkomt kosten in verband met de inschiet 

bij het inrichten van offsetapparatuur en de verwijdering van verouderde 

opgeslagen producten die niet meer geschikt zijn voor gebruik. 

 

“Met de installatie van de HP Indigo 10000 begeeft Wing Hung zich in een nieuwe 

categorie van digitaal drukken van hogere volumes. Hiermee voldoet het aan de 

behoefte van zijn klanten aan innovatieve brand marketing”, zegt Alon Bar-Shany, vice 

president en general manager, Indigo division, HP. “Wing Hung’s snelle overstap naar HP 

Indigo weerspiegelt wat we momenteel in heel Azië zien: steeds meer vooruitstrevende 

bedrijven kiezen voor kwalitatief hoogwaardige digitale druk met HP Indigo om een 

betere kostenefficiëntie, doorlooptijd en relevantie te realiseren dan met 

massaproductie via offset.” 

 

De marktacceptatie van HP Indigo oplossingen in de APJ-regio (Azië/Pacific en Japan) 

bereikt nieuwe recordniveaus, nu steeds meer grafische professionals gebruikmaken 

van HP Indigo. De groei van het aantal met HP Indigo gedrukte pagina’s in de regio 

bedroeg in 2011 37 procent ten opzichte van 2010. Verpakkingstoepassingen vormen 

een van de snelst groeiende segmenten voor HP Indigo in de APJ-regio. Fabrikanten 

die gevestigd zijn in Azië, stimuleren deze groei door zich te wenden tot 

verpakkingsleveranciers met HP Indigo apparatuur om zo hun leveringsketen te 

vereenvoudigen zonder in te boeten aan drukkwaliteit. 

 

HP Indigo kwaliteit in B2-formaat 

Het 10000 model is de eerste B2-formaat HP Indigo digitale pers en wordt op drupa 

voor het eerst getoond aan het publiek. Deze pers, die begin 2013 verkrijgbaar zal zijn, 

drukt met snelheden tot 3.450 vellen per uur in vier kleuren en tot 4.600 vellen per 

uur in de Enhanced Productivity Mode (EPM). 

 

De HP Indigo 10000 combineert drukkwaliteit die offset evenaart, met voordelen zoals 

drukken met tot zeven kleurstations, dubbelzijdig drukken en substraatveelzijdigheid. 

Het 10000 model kan drukken op meer dan 2.500 media die momenteel 

gecertificeerd zijn voor gebruik op HP Indigo vellenpersen. Dat maakt de pers ideaal 

voor tal van hoogwaardige toepassingen, waaronder commercieel drukwerk, speciale 

fotoproducten, uitgeefwerk en direct mail. 
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Meer informatie over de pers en HP’s complete portfolio van digitale oplossingen op 

drupa is beschikbaar op www.hp.com/go/HPdrupa12, op www.hp.com/go/drupa, via 

de HP Graphic Arts Twitter feed op www.twitter.com/hpgraphicarts en via het HP 

Graphic Arts YouTube kanaal op www.youtube.com/hpgraphicarts. Geï nteresseerden 

kunnen meetwitteren of de tweets volgen met de hashtag #HPdrupa. 

 

Over HP 

HP biedt nieuwe mogelijkheden die mensen, bedrijven, overheden en 

gemeenschappen in staat stellen technologie op zinvolle wijze te gebruiken. Als ’s 

werelds grootste technologiebedrijf lost HP problemen van klanten op met een 

portfolio van oplossingen die variëren van printing- en personal computing-producten 

tot software, services en IT-infrastructuur. Meer informatie over HP (NYSE: HPQ) is te 

vinden op http://www.hp.com. 
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