
 Voor thuisgebruik Voor bedrijven Ondersteuning Zoeken

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www8.hp.com/nl/nl/home.html


HP Inc. onthult mogelijkheden van HP PageWide
C500 Press voor standaard
golfkartonverpakkingen
Single-pass inkjet biedt converters scala aan digitale post-printvoordelen

04 MEI 2017, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

Vandaag kondigt HP Inc. op Interpack 2017 aan dat de HP PageWide C500 Press een

productiecapaciteit heeft tot wel 25 miljoen vierkante meter karton per jaar, aangedreven

door HP PageWide Thermal Inkjet Technology.

Amstelveen, 4 mei 2017  - Vandaag kondigt HP Inc. op Interpack 2017  aan dat de HP

PageWide C500 Press  een productiecapaciteit heeft tot wel 25 miljoen vierkante meter

karton per jaar, aangedreven door HP PageWide Thermal Inkjet Technology.

De HP PageWide C500, een robuuste direct-to-board digitale golfkartonoplossing, print ook

op 1,3 meter brede boards, met behulp van een innovatieve golfkartonoplossing met een

virtuele riem. De customer beta-tests, die al werden aangekondigd op drupa 2016, staat

gepland voor het eind van dit jaar, met verwachte commerciële beschikbaarheid voor 2018.

“Deze post-print golfkartonoplossing van HP is een volgende stap in de richting van digitale

conversie van traditioneel drukwerk, door het aanbieden van besparingen in afval en

installatietijd en verbeterde supply chain-efficiëntie. In aanvulling op hoge kwaliteit

kleurenafbeeldingen, makkelijke aanpassing en unieke versioning-mogelijkheden”, zegt

Eric Wiesner, general manager HP PageWide Industrial Division, HP Inc. “De HP PageWide

C500 helpt converters om te onderscheiden met mogelijkheden die alleen single-pass

thermal inkjet en waterhoudende inkt kunnen leveren.”

De single-pass, digitale post-print HP PageWide C500 oplossing is ontworpen voor elk

formaat golfkarton voor printtoepassingen van verzenders tot hoge kwaliteit grafische

dozen, op gecoat en ongecoat papier, zonder te hoeven lamineren, alles in offset-

vervangbare kwaliteit.

De HP PageWide C500 biedt ook een volledige geïntegreerde stack-to-stack workflow aan,

waaronder een innovatieve in-line overprint vernis (OPV) oplossing. Converters zullen ook

profiteren van een soepele integratie naar het HP PrintOS ecosysteem en industrie MIS,

waardoor een makkelijke migratie naar digitaal mogelijk is met bestaande IT (MIS)

infrastructuur en prepress workflow.

Corrugators nemen HP digitale golfkarton oplossing aan

De commercieel uitgebrachte HP PageWide T400S Press , HP PageWide T1100S Press  , HP

Scitex 17000 Corrugated Press, en HP Scitex 15500 Corrugated Press  worden al gebruikt

door HP klanten om snel korte tot middellange printopdrachten uit te voeren en het

bijhouden van eisen van de markt, terwijl het meer veelzijdigheid levert. Deze klanten
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verwachten van de HP PageWide C500:

“De C500 die we zagen bij HP PageWide Labs ziet er veelbelovend uit. Ik ben enthousiast

over de printkwaliteit, het kleurenpallet, en wat het voor ons bedrijf kan betekenen. De

C500 zal een revolutie zijn. Het gaat ons zeker helpen om te groeien op nieuwe markten en

uit te breiden binnen onze kleurrijke afbeeldingen- en displaybusiness,” zegt Richard

Brown, president van The Boxmaker.

Louie DeJesus, CEO van Third Dimension Inc, voegt toe: “De C500 is ongetwijfeld een

revolutionaire machine. Het gaat veranderen hoe we in de toekomst gaan verkopen. Wat

het meeste indruk maakte bij mij was het voedselveiligheid gedeelte van de inkt, en de

snelheid.”

Andere klanten die onlangs HP golfkarton oplossingen hebben geïnstalleerd zijn:

Christiansen Print van Thimm Group uit Duitsland kocht de HP PageWide T1100S Press

om digitale pre-print capaciteit te lanceren.

DS Smith, een van de grootste fabrikanten van golfkartonnen dozen in Europa, werkt

met de HP PageWide T1100S press.

Ghelfi Ondulati, gevestigd in Buglio in Monte (Sondrio), Italië, gebruikt zowel de HP

PageWide T1100S en de HP PageWide T400S.

Georgia Pacific (Color-Box) gebruikt de HP PageWide T400S Press in Richmond, Indiana,

en heeft onlangs de eerste Noord Amerikaanse HP PageWide T1100S ingezet in West

Chester, Ohio.

Kaweah Container, Inc., een zelfstandig familiebedrijf en golfkarton-

verpakkingenfabrikrant voor eten, wijn, industrieel, landbouw en software industrieën,

gebruikt een hoge snelheid HP PageWide T400S Press in Visalia, Californië.

Great Northern Corporation (GNC), producent van golfkarton verpakkingen, vouwdozen

en in-store displays, kocht de HP PageWide T400S Press.

HP benadrukt digitale golfkartonmogelijkheden op interpack 2017

Op interpack 2017, in hal 13 (Booth 13C93), toont HP PageWide de waarde van hoge

kwaliteit digitaal printen voor pre-print en post-print gegolfde toepassingen.

De “Box of Ideas” is een must-see ervaring op de HP stand om te leren hoe verpakken met

HP digitaal golfkarton printen getransformeerd kan worden in groei voor de toekomst.

Ontdek applicaties van verzenders tot hoge kwaliteit grafische dozen, op zowel gecoat en

ongecoat papier, geproduceerd op de HP PageWide T1100S Press, T400S Press, HP

PageWide C500, en Scitex 17000 Corrugated Press.

Golfkarton verpakkingen, een industrie van meer dan $226 miljard geniet een exponentiële

groei, er wordt verwacht de $269 miljard te halen in 2021. 1 De markt van HP wordt geschat

op $3.4 miljard.2

HP PageWide technologie —met HP inkt op waterbasis en voorbehandelde vloeistoffen —

is de enige digitale technologie die zich kan richten op een uitgebreid assortiment van

voedsel gerelateerde golfkarton verpakking 3. Deze HP inkt en vloeistoffen voldoen aan

strikte eisen zoals Nestle richtlijnen, Swiss Ordinance en andere toonaangevende

industrienormen.4

http://www8.hp.com/us/en/commercial-printers/web-presses/T1100S.html


Meer informatie over HP digitaal printen is beschikbaar op hp.com/go/graphic-arts. Volg HP

Graphics op Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn.
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HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.



http://hpnewsroom.pr.co/images/246139
http://hpnewsroom.pr.co/images/246137
http://www.hp.nl/
mailto:Bram.vanGinneken@Edelman.com
mailto:Stephan.vanderNiet@Edelman.com
mailto:Herbert.Wormgoor@hp.com
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F153619-hp-inc-onthult-mogelijkheden-van-hp-pagewide-c500-press-voor-standaard-golfkartonverpakkingen
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F153619-hp-inc-onthult-mogelijkheden-van-hp-pagewide-c500-press-voor-standaard-golfkartonverpakkingen&title=HP+Inc.+onthult+mogelijkheden+van+HP+PageWide+C500+Press+voor+standaard+golfkartonverpakkingen&summary=Vandaag+kondigt+HP+Inc.+op+Interpack+2017+aan+dat+de+HP+PageWide+C500+Press+een+productiecapaciteit+heeft+tot+wel+25+miljoen+vierkante+meter+karton+per+jaar%2C+aangedreven+door+HP+PageWide+Thermal+Inkjet+Technology.&source=HP%20Nederland
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhpnewsroom.pr.co%2F153619-hp-inc-onthult-mogelijkheden-van-hp-pagewide-c500-press-voor-standaard-golfkartonverpakkingen&text=HP+Inc.+onthult+mogelijkheden+van+HP+PageWide+C500+Press+voor+standaard+golfkartonverpakkingen&via=&related=prdotco
https://www.linkedin.com/company/hp-graphic-arts?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
http://www.facebook.com/HPdesigners

