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Nové špičkové technologie – 3D digitální tisk na strojích
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HP Indigo 20000 je digitální tiskov˘ stroj urãen˘ pﬁedev‰ím pro potisk flexibilních obalÛ a etiket.

HP Indigo 10000 je digitální tiskov˘ stroj
urãen˘ pﬁedev‰ím jako doplnûk ãi plná
náhrada ofsetového stroje. Maximální
formát archu ãiní 750 x 530 mm,
rozsah potisknuteln˘ch gramáÏí
je od 65 do 400 g/m2, v reÏimu 4/0 dosahuje
stroj rychlosti tisku 3450 B2/hod
a v reÏimu 1/0 rychlosti 6900 B2/hod. Stroj
je vybaven duplexní jednotkou a je schopen
tisknout aÏ sedmi barvami najednou.
Pro zákazníka není tedy problém zpracovat
zakázku 5/2 a vzápûtí 6/1. Ofsetov˘ stroj,
kter˘ by dokázal to samé, jako HP Indigo
10000, by musel mít konfiguraci vûÏí 7+7.
A to je‰tû musíme zmínit moÏnost pouÏití
transparentní barvy, která je‰tû více roz‰iﬁuje
moÏnosti strojÛ HP Indigo, vyvoláním dojmu
parciálního lakování. HP Indigo 10000 dále
umoÏÀuje tisk Pantone barvami a bílou
barvou. Novinkou je je‰tû speciální EPM mód,
kdy je tisk realizován pouze barvami CMY pﬁi
zachování plnobarevné kvality v˘tisku.
HP Indigo 20000 je digitální tiskov˘ stroj
urãen˘ pﬁedev‰ím pro potisk flexibilních
obalÛ a etiket. Stroj tiskne z role o maximální
‰íﬁi 762 mm. Maximální potisknutelná plocha
ãiní 736 x 1100 mm, jedná se tedy o formát
B1. Toto je velmi v˘znamn˘ posun, protoÏe
doposud umoÏÀovaly digitální tiskové stroje
potisk do ‰íﬁe 12“. Nyní je k dispozici stroj
s ‰íﬁí 30“, umoÏÀující tisk naprosté vût‰iny
zakázek. HP Indigo 20000 umoÏÀuje potisk
substrátu tlou‰Èky 10 aÏ 250 mikronÛ pﬁi
rychlosti 34 m/min v reÏimu 4/0. HP Indigo
20000 nemá duplexní jednotku, ale díky
speciálním tiskov˘m moÏnostem lze
realizovat napﬁíklad „oboustrann˘ potisk“
prÛhledného substrátu sendviãov˘m
zpÛsobem pﬁi jednom prÛchodu zakázky

strojem. Samozﬁejmostí je tisk Pantone
barvami a bílou barvou vãetnû moÏnosti
vícenásobného nanesení konkrétní barvy.
Toto je dÛleÏitá funkce napﬁíklad pﬁi potisku
plastÛ pro zv˘‰ení kryvosti podtiskové bílé.
DÛleÏitou souãástí stroje je primovací
jednotka pro úpravu substrátu, zaruãujícího
jeho spolehlivou potisknutelnost.
HP Indigo 30000 je digitální tiskov˘ stroj
urãen˘ pﬁedev‰ím pro potisk skládaãkové
lepenky. Stejnû jako u modelu HP Indigo
10000 je maximální formát archu
750 x 530 mm a rychlost tisku 3450 B2/hod.
DÛleÏit˘ rozdíl je ale v rozsahu
potisknuteln˘ch gramáÏí, kter˘ je u stroje
HP Indigo 30000 od 200 do 600 mikronÛ.
HP Indigo 30000 není vybaveno duplexní
jednotkou, jeho souãástí je ale online
primovací jednotka, která pﬁi potisku
substrátÛ typick˘ch pro tento typ stroje
roz‰iﬁuje moÏnost jeho pouÏití.

Také modelová ﬁada HP Indigo formátu A3+
se s v˘jimkou základního modelu HPI 3550
doãkala kompletní inovace. K dispozici jsou
nyní archové stroje HPI 3550, HPI 5600
a HPI 7600 a dále kotouãové stroje HPI
WS4600, HPI WS6600 a W7250. Nové verze
tiskov˘ch strojÛ pﬁiná‰ejí pﬁedev‰ím vy‰‰í
efektivitu a moÏnost zv˘‰ení mûsíãního
zatíÏení. Mezi nejv˘znamnûj‰í zcela nové
funkce patﬁí unikátní moÏnost raÏby
(slepotisk) pﬁímo v tiskovém stroji a dále
funkce reliéfního lakování. Novinkou je také
Automatic Alert Agent – inspekãní systém
pro kontrolu archu jeho porovnáním
s originálními daty.
Z dal‰ích digitálních technologií HP
na stánku dále naleznete napﬁíklad
nejv˘konnûj‰í inkjetov˘ rotaãní tiskov˘ stroj
HP T410. Vzhledem ke svému v˘konu
je zamûﬁen pﬁedev‰ím na tisk vysok˘ch
nákladÛ. Rychlost tohoto stroje ãiní aÏ
183 m/min, maximální ‰íﬁka role je 1067 mm.
Tisková kapacita je tedy aÏ 7 000 stran
formátu A4 za minutu.
Expozice HP nepﬁedstaví pouze tiskové
stroje, ale kompletní a ucelená ﬁe‰ení
pro rÛzné poÏadavky zákazníkÛ, vãetnû
pﬁíslu‰ného software a dokonãovacích
zaﬁízení. Expozice je rozdûlena na tyto
základní ãásti:
■ v˘roba fotoknih a tisk fotografií
■ komerãní tisk
■ direct mail a transakãní tisk
■ tisk etiket a obalÛ
■ velkoformátov˘ tisk
Zákazníci tedy uvidí tiskové stroje v reálném
provozním prostﬁedí pro pﬁíslu‰nou aplikaci
polygrafické v˘roby. ×

HP Indigo 30000 je digitální tiskov˘ stroj urãen˘ pﬁedev‰ím pro potisk skládaãkové lepenky.

PTÁME SE DODAVATELÒ
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Mezinárodní veletrh
drupa 2012
Po ãtyﬁech letech je opût zde. Mezinárodní
veletrh tisku a médií drupa 2012 se uskuteãní
od 3. do 16. kvûtna v nûmeckém Düsseldorfu.
Vyzvídali jsme od dodavatelÛ digitálních
tiskov˘ch strojÛ, s jak˘mi novinkami pﬁijedou
a co od veletrhu oãekávají.
1 Jaká zaﬁízení pﬁedstavíte náv‰tûvníkÛm
veletrhu drupa 2012 v nûmeckém
Düsseldorfu?
2 Co od úãasti na veletrhu drupa 2012
oãekáváte?
Radka Mrkousová, Marketing Communication
Manager Xerox Czech Republic s.r.o.
1 Stánek spoleãnosti Xerox bude umístûn
v hale 8b a nabídne na plo‰e pﬁesahující
2300 m2 kompletní ﬁadu digitálních strojÛ
od tiskáren Xerox Colour 550/560
aÏ po produkãní systémy Xerox CiPress™ 500.
Interaktivní informaãní materiály seznámí
náv‰tûvníky s tím, jak co nejlépe prodávat
a produkovat v˘dûleãné tiskaﬁské projekty, jako
napﬁíklad marketingové materiály, fotoprodukty,
transakãní promo, direkt maily, knihy,
uÏivatelské pﬁíruãky nebo tiskové zakázky, které
kombinují digitální a ofsetov˘ tisk.
Své místo na veletrhu drupa bude mít
i software spoleãnosti XMPie, která patﬁí pod
kﬁídla Xeroxu. Prezentace se zamûﬁí
na efektivní ﬁízení komunikace, tvorbu
a správu personalizovan˘ch marketingov˘ch
nebo webov˘ch portálÛ pro tisk
a vícekanálovou komunikaci 1:1. K vyzkou‰ení
budou i rÛzné nástroje pro práci se sociálními
médii, které pomohou tiskaﬁÛm vytûÏit pro
propagaci svého podnikání maximum z blogÛ
a sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter nebo
LinkedIn.

Digitální tiskov˘ stroj HP Indigo 10000

Souãástí stánku bude i XMPie 1:1 Cinema
Theatre, kde budou moci náv‰tûvníci spatﬁit
dynamické video prezentace ke kaÏdé z tûchto
klíãov˘ch inovací. Mohou tak sami poznat, jak
jim ﬁe‰ení XMPie mÛÏe pomoci dosáhnout
nové úrovnû v integraci, spolupráci, efektivitû
nákladÛ a kvalitû obchodních vztahÛ.
2 Veletrh drupa 2012 vnímáme zejména jako
pﬁíleÏitost navázat bliÏ‰í spolupráci
s poskytovateli tisku a pomoci jim lépe vyuÏít
vzrÛstající popularity digitálního tisku.
Neustále sledujeme v˘voj trhu, abychom mohli
zákazníkÛm pomáhat s vybudováním
udrÏitelného a v˘dûleãného podnikání. To pro
nás znamená komplexní nabídku hardware,
software a konzultantsk˘ch sluÏeb. Tuto vizi
bude proto reprezentovat i ná‰ stánek, protoÏe
tiskaﬁÛm chceme b˘t vÏdy plnû k dispozici.
Daniel Kraus, Sales Manager
HP Indigo Digital Press
1 Spoleãnost Hewlett-Packard je v oblasti
prodeje tiskov˘ch technologií HP Indigo
a HP InkJet Web Press v posledních letech velmi
dynamicky rostoucí. Klíãem k úspûchu jsou
nemalé investice do inovací, v˘voje a v˘zkumu.
Veletrh drupa je vÏdy urãit˘m mezníkem, kter˘

Produkãní systém Xerox CiPress™ 500

Vyti‰tûno na stroji Xerox Nuvera 200 EA, na papíﬁe DNS Premium 100 g/m2

ukazuje trendy a smûr v˘voje polygrafie na dal‰í
4 roky. HP na veletrhu Drupa ukáÏe nejen mnoho
vylep‰ení a zdokonalení stávajících technologií,
ale pﬁichází I s v˘sledky mnohaletého utajeného
v˘voje. Revoluãní novinkou bude digitální
tiskov˘ stroj HP Indigo formátu B2. V ofsetové
terminologii “7 vûÏí, obracák, 7 vûÏí”, nejvy‰‰í
kvalita digitálního tisku srovnatelná s ofsetem.
Náv‰tûvníci uvidí tisknout 3 stroje nové
platformy: HP Indigo 10000, HP Indigo 20000
(flexibilní obaly) a HP Indigo 30000 (kartony).
2 HP má dnes nej‰ir‰í porfolio digitálních
tiskov˘ch strojÛ pro nejrozmanitûj‰í aplikace,
oslovuje nejvíce trhÛ. Pﬁesvûdãit se náv‰tûvníci
budou moci na stánku velikosti bezmála
5 000 m2.
A oãekávání? Jsou veliká. Vûﬁíme, Ïe nov˘
digitální tiskov˘ stroj HP Indigo formátu B2
má potenciál v˘znamnû promluvit do dal‰ího
v˘voje polygrafie. Také posun v oblasti
HP InkJet technologie je v˘znamn˘. Jsme
pﬁesvûdãeni, Ïe zájem o ná‰ stánek ze strany
úãastníkÛ veletrhu bude znaãn˘. Vzhledem
k tomuto potenciálu vûﬁíme, Ïe HP techologie
se stanou pﬁínosn˘m a zajímav˘m ﬁe‰ením pro
více a více firem v âeské republice
i na Slovensku.
Petr Jetel, produktov˘ manaÏer profesionálního
tisku spoleãnosti Canon CZ a SK
1 Canon se na svém stánku (hala 8a,
stánek C06–1) zamûﬁí pﬁedev‰ím na pomoc
poskytovatelÛm tiskov˘ch sluÏeb. UkáÏeme,
Ïe tisk je nutné chápat komplexnûji. Na na‰em
stánku budou zároveÀ i produkty spoleãnosti
Océ, která je ãlenem skupiny Canon Group.
K vidûní tak bude kompletní sortiment
technologií Canon a Océ, vãetnû nové tiskárny
Océ ColorStream 3700.
Stánek bude rozdûlen do ãtyﬁ zón. Zóna pro
komerãní poskytovatele tiskov˘ch sluÏeb, zóna
pro korporátní tisk, sluÏby Canon s pﬁidanou
hodnotou (napﬁíklad Essential Business Builder
Program) a zóna vûnovaná perspektivním
oblastem, jako je Cross Media Publishing a tisk
fotografií. Dal‰ím zdrojem inspirace budou
v˘sledky studie Canon Insight Reports, které
pomohou lépe pochopit potﬁeby zákazníkÛ.
2 Nelze oãekávat, Ïe by drupa pﬁinesla nûjaké
zásadní zmûny v oblasti produkãního tisku.
Spí‰e neÏ o pﬁehlídku nov˘ch technologií
pÛjde o lep‰í vyuÏití stávajících technologií.
DÛleÏitou roli budou hrát také sluÏby, které
jdou za hranice samotného tisku. I my budeme
klást dÛraz na zv˘‰ení efektivity, úsporu
nákladÛ a návratnost investic. ×

Digitální technologie
pomáhají obalÛm,
aby se pﬁipravily na rychlej‰í
budoucnost
Moderní marketing znamená roz‰iﬁování
znaãek, reklamu na balení, obaly spjaté
s akcemi – to v‰e je urãeno ke zv˘‰ení prodeje
a prohloubení vztahÛ se zákazníky.
Je to pﬁíleÏitost pro tiskárny, které tyto
poÏadavky umûjí splnit.
KdyÏ Heidelberg pﬁedpovídá, Ïe digitální tisk
obalÛ je nastaven tak, aby se v blízké
budoucnosti rozvíjel mnohonásobnou rychlostí,
musí tiskárny zbystﬁit pozornost. A Heidelberg
není sám. Vyhlídky na potisk v‰ech druhÛ
obalÛ na digitálních tiskov˘ch strojích jsou
zajímavé pro v‰echny v˘robce tiskov˘ch strojÛ.
Pokud se digitální tisk na papír rozvíjí
stejnomûrnou rychlostí, tak digitální potisk
obalÛ je sotva na zaãátku. A u obalÛ nehrozí,
Ïe potisk nahradí elektronická media.
Do dne‰ního dne si digitální tisk obalÛ vÛbec
nev‰ímal, protoÏe se soustﬁedil na tisk
publikací. Bûhem pﬁí‰tího roku se toto zmûní
s tím, jak se stávající elektrofotografické
technologie budou stﬁetávat s inkjetov˘mi
systémy v boji o získání podílu na trhu
v sektoru, kde získávají prostor argumenty
ve prospûch nízk˘ch nákladÛ a tisku
just-in-time. Na drupû 2012 bude jasné, jaké
pozice jednotliví dodavatelé získali.
Tradiãní zpÛsoby v˘roby obalÛ produkují
obrovské objemy odpadÛ, protoÏe aÏ 20 %
tiskovin mÛÏe zestárnout je‰tû pﬁed tím, neÏ
jsou pouÏity. âasté propagaãní akce a krat‰í
Ïivotnost produktÛ tento problém je‰tû zvût‰ují,
pokud si spoleãnosti mohou objednávat tisk
just-in-time nebo v blízkosti místa pouÏití.
V obou pﬁípadech je v˘hodná metoda digitální
v˘roby. Pak je zde pﬁíleÏitost, kterou
pﬁedstavuje personalizace jako prostﬁedek
zapojení zákazníka nebo identifikace pouÏití
lékÛ, napﬁíklad.
Strategie Heidelbergu je zaloÏena na v˘voji
strojÛ a tiskov˘ch linek zaloÏen˘ch
na inkjetové technologii a byla vidût
na Interpacku. âlen pﬁedstavenstva Stephan
Plenz tam prohlásil: „Digitální obaly se pﬁí‰tích
ãtyﬁech letech ztrojnásobí a v budoucnosti
se rychlost rÛstu je‰tû zv˘‰í. UV inkjetov˘ tisk
rychle získává dÛleÏitost díky rÛznorodosti pﬁi
v˘bûru materiálÛ a skuteãnosti, Ïe je moÏno
ho pﬁímo integrovat do v˘robních balicích
linek.“
Velikost trhu Alon Bar-Shany, vice-prezident
a generální ﬁeditel divize Indigo spoleãnosti
HP, se domnívá, Ïe digitálnû potiskované obaly
mohou získat 10 % trhu stejnû, jako je tomu
u tisku etiket. Tiskové stroje HP Indigo se jiÏ

nyní pouÏívají u flexibilního balení
a potiskování kartonÛ, ale to je jen zaãátek.
NeÏ se bude konat drupa, HP bude mít jiÏ
pﬁedstaveny v˘znamné novinky a bude mít
tiskové stroje v hlavních flexotiskov˘ch
tiskárnách a tiskárnách kartonÛ. Toto úsilí bude
po zásluze odmûnûno. Celosvûtov˘ trh v oblasti
digitálnû potiskovan˘ch fólií, kartonÛ a etiket
v roce 2009 ãinil 2,5 miliardy EUR, pﬁiãemÏ
nejvût‰í ãást tvoﬁily etikety. Podle Pike
Research má celosvûtov˘ trh obalÛ v souãasné
dobû hodnotu 429 miliard USD a oãekává se,
Ïe trÏby do pûti let pﬁekroãí 500 miliard USD.
Nejvût‰ím sektorem na globálním trhu balení
je papír a papírové obaly, které zaujímají 40 %.
Mnoho obaláﬁsk˘ch firem v posledním
desetiletí digitální tisk zkou‰elo, ale témûﬁ
v‰echny tyto zkou‰ky se pﬁeru‰ily s tím, Ïe zde
neexistuje obchodní model nebo Ïe nebyla
dobrá kvalita.
Ale problém plnûní poptávky na vy‰‰í
obrátkovost zÛstává a nutí v˘robce
ofsetov˘ch tiskov˘ch strojÛ, aby dodávali stroje
s vy‰‰í úrovní automatizace na efektivnûj‰í
manipulaci s mal˘mi náklady. To znamená
pﬁidání nástrojÛ na monitorování kvality na
tiskovém stroji a na vyﬁazení ‰patn˘ch archÛ,
pouÏití ãteãek, které budou kontrolovat, zda to,
co je vyti‰tûno, pﬁesnû odpovídá PDF souboru
schválenému klientem a pouÏití v‰ech nástrojÛ
na v˘mûnu desek, presetting a kontrolu barvy,

které se u komerãních tiskáren staly
standardem.
Pro tiskárnu se strojním zaﬁízením na této
úrovni je pak snadné tisknout napﬁ. náklad
100 archÛ na jedné stranû a zakázky vyÏadující
nûkolik palet na stranû druhé. A ofsetov˘ tisk
nadále nabízí v˘hody, pokud jde o zabudované
lakování a laminování, které digitální tisk
zatím neumoÏÀuje.
To stejné platí i pro úzk˘ rotaãní tisk, kde to,
co se kdysi povaÏovalo za stroje na potiskování
etiket, jsou nyní tiskové desky na lehké
a maloformátové kartony s pouÏitím
technologie flexotisku nebo UV knihtisku,
nûkdy v kombinaci s inkjetem na ti‰tûní
informací o datu, kódu a propagaãních hesel.
Poptávka po vy‰‰í kvalitû a men‰ích nákladech
u flexibilních obalÛ pﬁivedla v˘robce, jako
je Müller Martini, ke kombinaci s VSOP
ofsetov˘m strojem, kter˘ je schopen tisknout na
fólie s tvrzením elektronov˘m paprskem tak,
aby byl splnûn poÏadavek na rychlej‰í obrátku,
neÏ umoÏÀují bûÏné hlubotiskové nebo
flexotiskové stroje.
Ve‰ker˘ zájem v˘robcÛ nebo tiskaﬁÛ se nicménû
soustﬁeìuje na potenciál, kter˘ nabízí digitální
tisk. Pokud je‰tû pﬁed nûkolika lety byla
problémem kvalita, to se nyní rychle mûní
a kvalita jiÏ není takovou bariérou, jak pﬁed
lety. Ale pokud jiÏ není pﬁekáÏkou kvalita, pak
dodání kompletního end-to-end ﬁe‰ení zÛstává
problémem, pﬁedev‰ím ve fázi dokonãujícího
zpracování, kde je zapotﬁebí inovací.
Nejvût‰ím problémem je, Ïe vût‰ina kartonÛ
a fólií pouÏívan˘ch na balení se vyrábí
v obrovsk˘ch mnoÏstvích, protoÏe produkce
potravin nebo baleného zboÏí závisí
na úsporách zv˘‰ené v˘roby a velk˘ch sérií.

