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(1)  Vitt bläck finns till HP Latex 700 W skrivaren och 800 W skrivaren. Vitaste vitt, baserat på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrerande alternativ som använder lösningar och UV-tekniker under 50 000 dollar i maj , 2020. Test utfördes på 
svart matt självhäftande vinyl (L*:4.16–:0,48-b:2,34) med 160 % UF utskriftsläge med HP 832 1-liter Latex vit bläckpatron med HP Latex 700 W skrivaren och 836 Latex vit bläckpatron med HP Latex 800 W skrivaren Visuell matthet = 91 %.
(2)  HP Latex Overcoat förbättrar reptåligheten hos billigare utskrifter där laminering kan vara opraktiskt eller för kostsamt. Reptålighet baserad på internt test hos HP, december 2019 baserat på ISO1518-2:2011. Beräkningar av HP Media 
Performance Lab på ett antal media.
(3)  Garantin varierar mellan regioner, se graphics.averydennison.com och 3Mgraphics.com för information om vad som erbjuds i ditt land. Vissa garantibegränsningar kan gälla.
(4)  Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
(5)  När HP 836 White Latex skrivhuvud placeras i lagringskassetterna används inte något vitt bläck för service när skrivhuvudena inte används.

DE ENASTÅENDE FÖRDELARNA MED  

VITT HP LATEX BLÄCK
VITT UTAN PROBLEM1 

Automatiskt omcirkulationssystem och rengöring av skrivhuvud 
minskar manuell rengöring och förebygger proppar 

DET VITASTE VITA1

En högmatt vit som inte gulnar efter ett tag1

MINIMERA SPILL MELLAN JOBBEN5

Ta ut det vita skrivhuvudet när det inte används1

UNDVIK PROBLEM VID LAMINERING
Flexibelt och tunt bläcklager

Trycken kommer ut torra, direkt 
klara för laminering. Ett flexibelt 
HP Latex bläcklager underlättar 

installation. 3M™ MCS™ 
garanti och 3M and Avery ICS 

prestandagaranti3.

Fordonsgrafik

Tryck direkt på polyester och 
bomullstyger, inklusive porös. 

Producera luktfria textiler,4 
med slående kontrast och 

livfulla färger.

Textil

Tryck med mättade bilder på 
kanvas. Använd vattenbaserat 

original HP Latex bläck för 
tapeter med viktiga certifikat.

Kanvas och 
tapeter

Fönstergrafik 
och dekaler

Högmatt vit1 på 
genomskinligt och färgat 
media. Reptåliga tryck2 

minskar risken för skada

IMPONERA PÅ DINA KUNDER  
MED DE MEST VÄRDEFULLA JOBBEN

http://graphics.averydennison.com
http://3Mgraphics.com


(6)  Gäller HP Latex 800 skrivarserien. Utomhusläge (banderoll) 4-pass, 100 %. Baserat på intern HP testning i september 2020 på Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att 
undvika defekt bildkvalitet.
(7)  Gäller fjärde generationens HP Latex bläck. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade kriterier med avseende på människors hälsa och miljöhänsyn (se ul.com/EL). 
HP är det enda skrivarföretaget med UL ECOLOGO® Certifierade bläck i produktkategorin “Utskriftsbläck och grafisk film”, se spot.ul.com/main-app/products/catalog/.
(8)  Gäller HP latex-bläck. UL GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Obegränsad rums 
storlek—hela rummet dekorerat, 33,4 m² (360 ft²) i en kontorsmiljö, 94,6 m² (1 018 ft²) i en klassrumsmiljö. För mer information, gå till ul.com/gg.
(9)  Noll utsläpp av farliga kemikalier. Gäller HP latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero nivå 1 visar att ett bläck överensstämmer med eller uppfyller standarderna i ZDHC-listan över begränsade ämnen vid tillverkning MRSL) 1.1, en lista 
med uteslutna kemiska substanser från avsiktlig användning under produktion. ZDHC är en organisation som är engagerad i att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier i läder-, textil- och syntetiska sektorer. 
Programmet Roadmap to Zero är en multiägd organisation som innefattar varumärken, värdekedjor och partners som arbetar tillsammans för att implementera ansvarsfull hantering av kemiska ämnen. Se roadmaptozero.com.

Driv fram hög produktivitet med mättad färg i hastigheter på 36 m2/h 

(388 ft2/h) utomhus6 med de nya skrivhuvudena. Snabba omtryck 

med skrivarens inbyggda jobbkö, som kan lagra upp till 100 jobb.

HÅLL DINA DEADLINES 
STABIL, SMART OCH 
PRODUKTIV UTSKRIFT

Om du är bekymrad över förordningar, dina kunder blir 

oroade över miljön, eller du vill skapa en mer bekväm 

arbetsplats för dina operatörer, då är det värt att lära sig 

mer om miljöfördelarna med HP Latex-teknik.

UPPGRADERA DIN 
HÅLLBARHET 
MED HP LATEX

HÄMTA OCH LADDA NER JOBBINFORMATION

ÖVERVAKA SKRIVAR-STATUS OCH BLÄCKNIVÅER

VATTENBASERAT HP LATEX BLÄCK 
ÄR UTFORMAT FÖR ATT UNDVIKA FARORNA SOM 
ÄR FÖRKNIPPADE MED LÖSNINGAR OCH UV UTAN 
ATT TUMMA PÅ PRESTANDA

Läs mer: http://hp.com/go/latexprintos 

SNABB OCH ENKEL 
LADDNING MED 
DEN HÖJBARA 
HÄRDNINGSMODULEN

FÅ MEDDELANDEN DIREKT OM PROBLEM 
SOM HINDRAR UTSKRIFTEN

KONTROLL PÅ DINA 
UTSKRIFTER I PRINCIP 
NÄR SOM HELST, VAR SOM 
HELST MED HP PRINTOS 

Unrestricted for 
full room décor8

Level 1-Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals9

UL ECOLOGO7

http://ul.com/EL
http://spot.ul.com/main-app/products/catalog/
http://ul.com/gg
http://roadmaptozero.com
http://hp.com/go/latexprintos
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© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning. HP ger inga andra garantier avseende HPs produkter eller tjänster än de uttryckliga garantier som medföljer 
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november 2020

MAXIMAL MEDIABREDD

PATRONSTORLEK

VITT BLÄCK

MAXIMAL VALSSTORLEK

UTOMHUSKVALITET13

INOMHUSKVALITET13

1,63 m (64 tum)

Nej

1 liter

55 kg (121 pund) 

31 m2/h (334 ft2/h)

21 m2/h (226 ft2/h)

Skrivaren  
HP LATEX 700

DE BÄSTA 
SKRIVARNA

Ja

1,63 m (64 tum)

1 liter

55 kg (121 pund)

31 m2/h (334 ft2/h)

21 m2/h (226 ft2/h)

Skrivaren  
HP LATEX 700 W

Nej

1,63 m (64 tum)

3 liter

55 kg (121 pund)

36 m2/h (388 ft2/h)

25 m2/h (269 ft2/h)

Skrivaren  
HP LATEX 800

1,63 m (64 tum)

3 liter

55 kg (121 pund)

36 m2/h (388 ft2/h)

25 m2/h (269 ft2/h)

Ja

Skrivaren  
HP LATEX 800 W

Smart frontpanel 
med omtryck direkt

Skrivhuvud som kan bytas 
ut av användaren och  
+50 % munstycken10

Bläckpatroner i plast 
utbytta mot HP Eco-Carton 
bläckpatron

Vitaste vita utan 

problem11 

Nästa nivå av mångsidigt media, inklusive 
kompatibelt miljömedvetet media12

livfulla färger upp till 36 m2/h (388 ft2/h)13

Luktfria tryck14

Höjbar 
härdningsmodul

W

EFFEKTFULL 
TEKNIK OCH 
KAPACITET

(10)  Jämfört med tidigare modeller (HP Latex 300 och 500 skrivarserien)
(11)  Vitt bläck finns till HP Latex 700 W skrivaren och 800 W skrivaren. Vitaste vitt, baserat på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrerande alternativ som använder lösningar och UV-tekniker under 50 000 dollar i maj , 2020. Test utfördes 
på svart matt självhäftande vinyl (L*:4.16–:0,48-b:2,34) med 160 % UF utskriftsläge med HP 832 1-liter Latex vit bläckpatron med HP Latex 700 W skrivaren och HP 836 Latex vit bläckpatron med HP Latex 800 W skrivaren Visuell 
matthet = 91 %.
(12)  Se hp.com/go/mediasolutionslocator.
(13)  36 m2/h (388 ft2/h) gäller HP Latex 800 skrivarserien. För alla skrivare, Utomhusläge (banderoll) 4-pass, 100 %. Inomhusläge (SAV) 6-pass, 100 %. Baserat på intern HP testning i september 2020 på Avery 3001. Utskrifts hastigheten 
kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.
(14)  Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

Fjärrövervakande 
HP PrintOS

http://hp.com/go/mediasolutionslocator

