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Media-alarm 

HP onthult baanbrekende kleureninkjet 
webperstechnologie en toont nieuw HP Indigo 
portfolio op drupa 2012 
Indrukwekkende stand toont praktijkgerichte digitale toepassingen 
om printserviceproviders te helpen hun bedrijf te laten groeien 
 

 

DÜSSELDORF, Duitsland, 3 mei 2012 — HP heeft vandaag zijn 1 meter brede full-color 

HP Inkjet Web Press gedemonstreerd die met productiesnelheden tot 244 meter per 

minuut inkjetproductie met hoge snelheid naar een hoger niveau tilt. Nieuwe inkten, 

printkoppen en glossy gecoat papier maken hogere druksnelheden mogelijk op de HP 

inkjet webpers zonder in te boeten aan drukkwaliteit.  

 

De hogere snelheden voor kleurenproductie zullen volgend jaar beschikbaar zijn op 

bepaalde systemen of als optionele upgrade. 

 

HP maakte ook bekend dat zijn nieuwe portfolio goed onthaald wordt op de markt. Zo 

zijn er vijf bètaklanten voor de HP Indigo 10000 Digital Press, de eerste B2-formaat HP 

vellenpers op de markt. Deze pers is een van de zes nieuwe HP Indigo persen. HP heeft 

ook al met meer dan 70 printserviceproviders overeenkomsten getekend voor de HP 

Indigo 5600 en 7600 Digital Presses, die geï ntroduceerd werden in maart.  

 

Verder zei HP dat het al orders ontvangen heeft voor zijn eerste complete 

imprintoplossingen met hoge snelheden voor het toevoegen van monochrome of full-

color content. En ook voor zijn nieuwe serie van inkjet webpersen met hogere 

snelheden zijn er al bestellingen. Het bedrijf heeft nu wereldwijd al meer dan 70 HP 

inkjet webpersen geï nstalleerd. Samen hebben die al in totaal meer dan 11 miljard 

pagina’s geproduceerd.  

 

“Wij helpen de onomkeerbare conversie van analoge naar digitale productie te 

versnellen. Ons brede portfolio van digitale oplossingen stelt printserviceproviders in 

staat hun klanten nieuwe producten en diensten aan te bieden”, zei Christopher Morgan, 

senior vice president, Graphics Solutions Business, HP.  

 

Op drupa 2012, de belangrijkste beurs voor de grafische industrie, toont HP zijn 

nieuwe digitale portfolio met livedemonstraties van praktijkgerichte toepassingen, 

waaronder etiketten en verpakkingen, uitgeefwerk, direct mail en signs en displays. HP 

lanceert ook: 
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 Een samenwerkingsverband met Stora Enso om een oplossing te ontwikkelen voor 

vouwkartonproductie door een in-line coatingunit te integreren met de nieuwe HP 

Indigo 30000 Digital Press. 

 Een uitbreiding van het ColorPRO Technology licentieprogramma om klanten in 

staat te stellen een bredere waaier aan producten, technologieën en toepassingen 

te gebruiken. 

 FSC certificering (Forest Stewardship Council) voor een reeks foto- en technische 

papiersoorten van HP. 

 Een nieuw accessoire voor de HP Designjet L26500 en L28500 dat het laden van 

textielmedia verbetert. 

 Een versie van de cloudgebaseerde HP Hiflex Web-To-Print oplossing die bedoeld is 

voor sign- en displayproductie, als onderdeel van het HP SmartStream Workflow 

Solutions portfolio. 

 

HP’s drupa stand, in hal 4 van de Messe Düsseldorf, is 4.952 m²  groot. Het is de 

grootste stand op drupa voor digitale druk- en printtechnologieën. De stand 

weerspiegelt HP’s toonaangevende positie op het gebied van kwalitatief 

hoogwaardige, veelzijdige en productieve oplossingen voor kleurenproductie. 

Blikvangers op de stand van HP zijn de 10 nieuwe systemen voor digitaal drukken en 

printen die in maart aangekondigd werden. Die helpen printserviceproviders hun 

bedrijf te laten groeien met betrouwbare productie, een hoge productiviteit en een 

breed kleurbereik voor resultaten met een rijke kleuraccurate beeldkwaliteit.  

 

Nieuwe markten betreden met kleureninkjetproductie met hoge snelheid 

Klanten hebben al aanzienlijke voordelen gehaald uit de HP inkjet 

webperstechnologieën voor publishing-, direct mail- en andere toepassingen. Die 

werden voor het eerst onthuld op drupa 2008. De nieuwe HP T410, T360 en T230 

Color Inkjet Web Presses zijn uitgerust met nieuwe geavanceerde 

inkjetprintkoptechnologie en pigmentinkten met nanotechnologie, die hogere 

snelheden mogelijk maken zonder in te boeten aan drukkwaliteit.
(1)

  

 

“Nu HP printsystemen een hogere productiviteit en kwaliteit leveren, bieden inkjetpersen 

de kans om verder te kijken dan alleen maar direct mail- en publishingtoepassingen. We 

verwachten dat ze nu ook gebruikt zullen worden voor hoog-volume productie van 

algemeen commercieel drukwerk”, zei Morgan. 

 

Om meer klanten toegang te bieden tot HP Exstream Customer Communications 

Management, heeft HP ook nieuwe, scherp geprijsde bundels aangekondigd voor HP 

inkjet webpersklanten. De combinatie van HP Exstream software en HP oplossingen 

voor inkjetproductie met hoge snelheid biedt toonaangevende 

productiemogelijkheden voor direct mail-toepassingen en transactiedrukwerk. 

 

HP werkt samen met toonaangevende leveranciers om klanten in staat te stellen een 

bredere waaier aan gecoate en glossy papiersoorten te gebruiken op HP inkjet 

webpersen. Zo biedt Appleton Coated de eerste glossy papiersoort met ColorPRO 

Technology. Nieuwe papiersoorten van Arjowiggins Graphic, Metsä Board en Sappi zijn 

in ontwikkeling. 

 

http://www.storaenso.com/
http://www.hp.com/united-states/consumer/colorpro/
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_predrupa.pdf
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954-27038-29265%5e365768_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-25954%5e365773_4041_100__
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_T230.pdf
http://hp.com/go/exstream
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http://www.metsaboard.com/Pages/Default.aspx
http://www.sappi.com/regions/sa/Pages/default.aspx
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De nieuwe HP inkjet webpersmodellen zijn ook beschikbaar als onderdeel van de 

Pitney Bowes IntelliJet 20, 30 en 42 productielijnen voor transactiedrukwerk en 

productie van poststukken. De IntelliJet 20 is te zien op de Pitney Bowes stand, die zich 

vlak naast de HP stand bevindt. Dit systeem omvat de nieuwe 558 mm (20 inch) brede 

HP T230 kleureninkjet webpers, die full-color resultaten van optimale kwaliteit levert 

met druksnelheden tot 122 meter per minuut.  

 

Sterke marktacceptatie van de nieuwe HP Indigo digitale persen 

De eerste bèta-installaties voor de HP Indigo 10000 zullen plaatsvinden in het najaar 

van 2012. De commerciële release is gepland voor begin volgend jaar. Dit zullen de 

bètagebruikers zijn: Consolidated Graphics (Verenigde Staten), Elanders (Duitsland), 

Old City Press (Israël), Precision Printing (Verenigd Koninkrijk) en Wing Hung Group 

(Hong Kong). 

 

“Het B2-formaat biedt ons talrijke nieuwe mogelijkheden qua efficiëntie en qua orders 

die we voorheen niet op digitale persen konden produceren”, zei John Lau, chairman, 

Wing Hung Group. 

 

HP kondigde ook een nieuw samenwerkingsverband met Stora Enso aan om een 

oplossing te ontwikkelen voor vouwkartonproductie door een in-line coatingunit te 

integreren met de nieuwe HP Indigo 30000 Digital Press. De oplossing zal de 

productiviteit maximaliseren, de workflow stroomlijnen en gedrukte en gecoate 

afwerkte vellen uitvoeren die klaar zijn voor stansen en vouwen, net zoals bij huidige 

kartonproductie via offsetdruk.  

 

De in Israël gevestigde EMKA Group, een bètagebruiker voor de HP Indigo 5600 

vellenpers, heeft de pers gebruikt om zijn activiteiten uit te breiden door nieuwe 

toepassingen te produceren waarvoor digitaal voorheen niet geschikt was. Zo stelt de 

“one shot”-mogelijkheid van de pers het bedrijf in staat om te drukken op moeilijke 

synthetische substraten die gebruikt worden voor de productie van harde cadeaubons 

en klantenkaarten. De hoge productiviteit maakt de pers ook ideaal voor gemiddelde 

volumes transpromotioneel drukwerk.  

 

“Voorheen moesten we voor bepaalde orders een offsetlijn gebruiken om kleine oplagen 

te produceren”, zei Ofir Adir, chief technology officer, EMKA Group. “Met de nieuwe HP 

Indigo 5600 kunnen we die orders nu digitaal drukken en de klant tegelijkertijd een 

snellere time-to-market bieden. Dat vergroot het vertrouwen van onze klanten in onze 

diensten.”  

 

Printserviceproviders profiteren al van de hogere productiviteit, sterkere 

automatisering en uitgebreide veelzijdigheid van HP’s nieuwe paradepaardje onder zijn 

commerciële vellenpersen, de HP Indigo 7600 Digital Press. De pers is al beschikbaar 

en biedt unieke effecten met een hoge toegevoegde waarde, die printserviceproviders 

helpen uitnodigingen, wenskaarten, luxe productbrochures en ander drukwerk een 

hoogwaardigere uitstraling te geven. 

  

“We hebben een aantal klanten die hun producten een meerwaarde willen geven”, zei 

Nick White, product development director, Mimeo CLE, Verenigd Koninkrijk. “We bieden 

http://www.storaenso.com/
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hun dan ook heel graag de mogelijkheid om nieuwe kenmerken en voordelen toe te 

voegen aan producten, zoals de textuureffecten op de HP Indigo 7600.” 

 

End-to-end productie ondersteunen 

Op drupa 2012 geeft HP ook de eerste publieke demonstratie van innovatieve 

workflowoplossingen die HP Indigo klanten helpen hun productiviteit end-to-end te 

verbeteren en de totale productiekosten te verminderen.  

 

HP SmartStream Production Center is een workflowsysteem dat het hoofd biedt aan 

de uitdagingen op het gebied van productie en levering van hoge volumes kleine 

oplagen. Het systeem helpt klanten de doorlooptijd te verkorten en meer winst te 

maken.  

 

HP Indigo Finishing Connectivity oplossingen koppelen de JDF-workflow (Job Definition 

Format) aan de binderij om de voorbereidingstijd te verkorten, afval en fouten te 

verminderen en tegelijkertijd de efficiëntie, winstgevendheid en integriteit te verhogen. 

De koppeling wordt op drupa gedemonstreerd in samenwerking met HP SmartStream 

Solution Partners, onder wie Horizon, Polar-Mohr en Duplo. Deze connectiviteit zal 

standaard beschikbaar zijn in versie 5.0 van HP SmartStream Production Pro Print 

Server. 

 

De kracht van variabele data printing ook benutten voor offset 

HP Print Module Solutions, die op drupa 2012 voor het eerst gedemonstreerd worden, 

stellen printserviceproviders in staat variabele afbeeldingen, tekst en en barcodes in 

monochroom en kleur te imprinten op voorgedrukte documenten. De kleuren- en 

monochrome systemen printen tot 244 meter per minuut en leveren baanbrekende 

productiekostenbesparingen op. Een hechtmogelijkheid om meerdere 108-mm 

(4,25 inch) modules aan elkaar te koppelen, breidt het printbereik uit om 

printserviceproviders extra flexibiliteit en schaalbaarheid te bieden. Met 

geautomatiseerd onderhoud en betrouwbare HP Scalable Print Technology 

maximaliseert de nieuwe oplossing de uptime en verhoogt ze de productiviteit. 

 

HP heeft vandaag bekendgemaakt dat Adphos en Graphic System Services 

toegetreden zijn tot het HP SmartStream Solution Partner programma. Deze nieuwe 

HP partners bieden papiertransportsystemen en diensten voor HP Print Module 

Solutions in de Verenigde Staten, Azië, Europa en het Midden-Oosten.  

  

Nieuwe kansen op het gebied van grootformaat printen 

Nieuwe oplossingen en media voor klanten met HP Designjet en Scitex grootformaat 

printsystemen stellen hen in staat om verder te kijken dan alleen maar traditionele 

signage. Hiermee kunnen ze hoogwaardige toepassingen produceren zoals decoratie, 

textielprints, verkeersborden en verpakkingen. 

 

HP toont op drupa een kit voor witte inkt en een automatische laadunit voor de HP 

Scitex FB7500 and FB7600 Industrial Presses. Daarnaast laat het ook een nieuwe 

cloudgebaseerde versie zien van HP SmartStream Production Analyzer voor 

automatische bewaking van HP Scitex productieactiviteiten.  

 

http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Print_Module_Solutions.pdf
http://www.adphosna.com/
http://www.didde.com/Default.htm
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
http://budurl.com/ml69
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2012/HPPredrupa12/HP_Scitex_FB7600_White_Ink.pdf
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HP introduceerde op drupa 2008 als eerste in de industrie latexinkten voor 

grootformaat printers. Sindsdien heeft het bedrijf wereldwijd al meer dan 11.000 

latexprinters geï nstalleerd. Die hebben al meer dan 54 miljoen vierkante meter aan 

materiaal geprint. HP Latex Technologies hebben printserviceproviders ook geholpen 

nieuwe markten te betreden, zoals die voor wandbekleding, textielprints en 

verkeersborden. Vandaag heeft HP een afdekplaat geï ntroduceerd voor de nieuwste 

HP latexprinters, de HP Designjet L26500 en L28500. Die afdekplaat verbetert het 

laden van textielmedia voor de productie van hoogwaardige soft signage en 

textielprints voor tijdelijk gebruik.  

 

Verder zei HP dat het samenwerkt met toonaangevende leveranciers van media. Via 

co-development worden nieuwe media met ColorPRO Technology ontwikkeld, die 

volgend jaar beschikbaar zullen zijn. Co-development betekent dat de media met 

ColorPRO Technology samen met HP inkten en printers ontwikkeld worden om de 

prestaties van de printsystemen te optimaliseren. Deze media variëren van gecoate 

papiersoorten tot textielsoorten en films.  

 

Door nieuwe FSC gecertificeerde foto- en technische papiersoorten te gebruiken, 

kunnen printserviceproviders laten zien dat ze wereldwijd verantwoord bosbeheer 

ondersteunen. Deze media geven hen een concurrentievoordeel bij milieubewuste 

klanten.  

 

MIS-, workflow- en afwerkingsoplossingen 

Printserviceproviders kunnen op drupa zien hoe HP’s toonaangevende IT-expertise 

efficiënte en krachtige computing-omgevingen creëert voor printserviceproviders met 

server- en softwareoplossingen uit de HP Exstream, HP Hiflex en HP SmartStream 

productportfolio’s. 

 

HP Hiflex is de nieuwste toevoeging aan HP’s portfolio van oplossingen voor de 

industrie. HP nam het bedrijf Hiflex over in 2011. De HP Hiflex Web-to-Print oplossing 

creëert gebruiksvriendelijke online storefronts die printserviceproviders kunnen helpen 

nieuwe bedrijven en klanten aan te trekken. De aanpasbare web-to-print oplossing is 

gebaseerd op het open-source content management system Drupal en kan 

geï ntegreerd worden in bestaande productieomgevingen. HP kondigt ook een nieuwe 

versie van HP Hiflex Web-to-Print aan die bedoeld is voor grootformaat sign- en 

displaytoepassingen. 

 

De HP Hiflex MIS Solution (Management Information System) helpt 

printserviceproviders hun productie-efficiëntie te verbeteren dankzij automatisering 

van de processen op het gebied van het maken van offertes, orders, facturen, job 

tickets, leveringsbonnen, verzendingsetiketten en meer. Er is een stand-alone HP 

Hiflex MIS oplossing beschikbaar voor printserviceproviders om de productie en de 

bedrijfsvoering te integreren. Deze gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde oplossing 

helpt hen een hogere productiviteit te realiseren en meer winst te maken.  

 

Allesomvattende financiering mogelijk op de stand 

HP Financial Services, HP’s afdeling die diensten levert voor leasing en 

levenscyclusbeheer, is aanwezig op de stand. Zij bieden een totaaloplossing voor de 

financiering van apparatuur, software en diensten van HP en ook voor hardware en 

http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27897%5e357437_4041_100__
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-16013-15259-27898%5e357558_4041_100__
http://hp.com/go/exstream
http://www.hiflex.com/
http://www.hp.com/go/smartstream
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-Web-to-Print-by-HIFLEX-awarded-solutions-EN.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
http://www.hiflex.com/hiflex/HIFLEX-MIS-JDF-CIM.html
http://www.hp.com/hpfinancialservices
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software van derden. Met de oplossingen van HP Financial Services voor leningen 

kunnen printserviceproviders aangepaste betalingsmogelijkheden en flexibele 

voorwaarden afspreken die afgestemd zijn op de groeistrategie van hun bedrijf. 

 

Meer informatie 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. 

 
(1) Vergeleken met de HP T400, HP T350 en HP T200 kleureninkjet webpersen. 

 

 

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die risico’s, onzekerheden en veronderstellingen 

inhouden. Als dergelijke risico’s of onzekerheden werkelijkheid zouden worden of dergelijke 

veronderstellingen onjuist zouden blijken te zijn, kunnen de resultaten van HP en zijn geconsolideerde 

filialen feitelijk afwijken van deze die uitgedrukt of geï mpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte 

verklaringen en veronderstellingen. Alle andere verklaringen dan verklaringen van historische aard zijn 

verklaringen die beschouwd kunnen worden als toekomstgerichte verklaringen, met inbegrip van maar niet 

beperkt tot verklaringen met betrekking tot de plannen, strategieën en doelstellingen van het management 

voor toekomstige activiteiten, met inbegrip van de uitvoering van kostenbesparingsprogramma's en 

herstructurerings- en integratieplannen; alle verklaringen met betrekking tot verwacht(e) ontwikkeling, 

prestaties of marktaandeel met betrekking tot producten en diensten; alle verklaringen met betrekking tot 

verwachte operationele en financiële resultaten; alle verklaringen waarin een verwachting of mening 

uitgesproken wordt; en alle verklaringen met veronderstellingen op basis van het voorgaande. Risico’s, 

onzekerheden en veronderstellingen omvatten macro-economische en geopolitieke tendensen en 

gebeurtenissen; de concurrentiedruk die HP’s activiteiten ondervinden; de ontwikkeling van en transitie naar 

nieuwe producten en diensten (en de verbetering van bestaande producten en diensten) om aan de 

behoeften van klanten te voldoen en in te spelen op nieuwe technologische trends; de uitvoering en 

resultaten van contracten door HP en zijn klanten, leveranciers en partners; de bescherming van HP’s activa 

inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van intellectuele eigendom die door derden in licentie gegeven 

is; integratie en andere risico’s verbonden aan het combineren van activiteiten en investeringstransacties; 

het aanwerven en behouden van medewerkers op sleutelposities; verwachtingen en veronderstellingen met 

betrekking tot de uitvoering en timing van kostenbesparingsprogramma's en herstructurerings- en 

integratieplannen; de uitkomst van lopende onderzoeken, claims en geschillen; en andere risico’s die 

beschreven worden in HP’s Quarterly Report op Form 10-K voor het fiscale kwartaal dat eindigde op 

31 januari 2012 en HP’s andere verslagen die ingediend zijn bij de Securities and Exchange Commission in de 

Verenigde Staten, waaronder HP’s Annual Report op Form 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 

31 oktober 2011. HP ziet zich niet verplicht en heeft evenmin de intentie om deze toekomstgerichte 

verklaringen te actualiseren. 
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