
01_18_Open House HP Indigo 12000

Open House HP Indigo 12000 – 
nejprodávanější digitální tiskový stroj B2 na světě

V poslední lednový den roku 2018 se uskutečnilo v demo centru firmy DataLine Technology 
v Hořovicích, seznámení zákazníků s nejprodávanějším digitálním tiskovým strojem současnosti. 
Přinášíme podrobnosti o této akci, které se zúčastnilo více než 50 zákazníků.

Demo centrum firmy DataLine je vybaveno 
nejmodernějšími polygrafickými technologiemi, návštěvníci 
si mohli kromě tiskových strojů HP Indigo formátu B2 a A3 
prohlédnout také laserový výsek Motion Cutter a řezací 
stůl Kongsberg. V blízké budoucnosti bude instalován také 
dokončovací stroj firmy Scodix.

Akce byla zahájena dvěma prezentacemi. V první z nich 
seznámil Martin Bělík přítomné účastníky se základními 
parametry a vlastnostmi tiskového stroje HP Indigo 12000. 
Důležitou částí prezentace byla pasáž o využití tohoto stroje 
v ofsetové tiskárně, tedy, které zakázky jsou pro něj vhodné 
a jaké nové produkty je s ním možné realizovat. Nechyběla 
ani úvaha o smysluplnosti investic. Má smysl investovat 
do ofsetu, jestliže každý rok se ofsetem tiskne méně a méně 
a zisk z těchto zakázek stále klesá? Nebo má smysl investovat 
do digitální technologie, jestliže digitální zakázky stále rostou 
a stejně tak zisk na nich realizovaný?

HP Indigo 12000 je stroj formátu B2 s maximálním 
rozměrem archu 750 x 530 mm. Jedná se tedy o čistý 
polygrafický formát, který umožňuje na rozdíl od některých 
digitálních prodloužených „paformátů“, vytisknout klasické 
vyřazení knihy, či katalogu. Stroj může najednou tisknout 
až sedmi barvami a je vybaven obracecím zařízením, takže 
se jedná prakticky o stroj 7 + 7. Kromě papíru, dokáže také 
potiskovat plasty, čímž dokáže nahradit i UV ofsetové stroje.

Druhá prezentace, kterou přednesl Petr Regal byla plně 
zaměřena na ekonomiku. Smart Planner je podrobný 
analytický nástroj společnosti HP a právě ten byl účastníkům 
velmi podrobně předveden. Jedná se o webovou aplikaci, 
kam se zadávají údaje o firmě, strojovém vybavení, dále 
ceny materiálů, provozních režií a pochopitelně také údaje 
o technologiích, které chce firma pořídit. Následně lze 
v aplikaci definovat jednotlivé zakázky nebo naimportovat 
reálná data z tiskárny a to i za několik měsíců. Výstupem 
z programu jsou podrobné analýzy, které zakázky je 
výhodnější realizovat ofsetem a které digitálně. Ze souhrnné 
bilance je potom možno posoudit, jestli má smysl investovat 
a do jaké technologie.

Hlavní části celé akce bylo následné předvedení tiskového 
stroje. Všichni si mohli prohlédnout podrobně všechny části 
stroje a na závěr byl proveden tisk zakázek. Pro tuto akci byly 
zvoleny zakázky s důrazem na typickou ofsetovou produkci, 
takže se tiskly obálky knížek, brožury, letáky, katalogy 
a plakáty. Během následného rautu probíhala diskuse 
nad výtisky a jednotlivé firmy měly mnoho praktických 
otázek, které se týkaly nasazení tohoto stroje v jejich tiskárně. 
Open House se rozhodně vydařil a vzbudil reálný zájem 
účastníků o tuto technologii.

Redakcia

22. a 23. marec Hotel Boboty Vrátna dolina (pri Žiline)  

Srdečne Vás pozývame na pravidelný odborný seminár  určený pre všetky segmenty komerčnej a obalovej tlače.

OPTIMALIZÁCIA  TLAČOVEJ PRODUKCIE 
A ZVÝŠENIE  ZISKU
Ako zvýšiť pro�t, ako počítať ekonomiku, ako robiť kampane, ako využiť kreativitu a variabilné dáta,
ako dať výrobku vyššiu pridanú hodnotu.
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