HP Latex
Seria drukarek R
LEPSZA JAKOŚĆ I OSTROŚĆ DRUKU NA KAŻDYM SZTYWNYM PODŁOŻU
Z NAJŻYWSZYMI KOLORAMI1 I NAJBARDZIEJ POŁYSKLIWĄ BIELĄ2

Seria R to prawdziwa rewolucja.
Zupełnie nowy wymiar drukowania
na podłożach sztywnych i
elastycznych, wcześniej nie do
pomyślenia w przypadku
hybrydowych drukarek HP Latex.

Wymowne historie
„Kiedy widzę to urządzenie w akcji, widzę efekty
jego pracy i rozmaitość podłoży, na których mogę
drukować, to jest to inny świat. To zupełnie nowa era
druku cyfrowego. Z tym urządzeniem mogę zdobyć
wcześniej niedostępne rynki”.
Carlos Calo, CdeC

„W porównaniu z obecną technologią adhezja jest
dużo lepsza, gama kolorów jest powiększona, a
jakość druku jest strzałem w dziesiątkę. Drukarka
HP Latex R2000 pozwala nam przesuwać granice
możliwości dla naszych klientów”.
Adam Parnell, Easy Signs

„Drukarka HP Latex R2000 jest idealnym
uzupełnieniem naszego parku urządzeń. Dużą
zaletą urządzenia jest brak przykrych zapachów.
Dysponujemy większą gamą kolorów, co jest
również świetnym efektem. Pokrycie bielą jest po
prostu niesamowite. To ogromna zaleta”.
Ronny Kuss, Kuss Medienproduktion

Rewolucyjne drukowanie
Aby stać się liderem w branży drukarskiej, trzeba inwestować w nowe technologie i innowacyjność, na przykład możliwość
drukowania zarówno na sztywnych, jak i elastycznych podłożach przy użyciu farb wodorozcieńczalnych. Rewolucyjna seria R
drukarek HP Latex daje klientom możliwość prezentowania produktów lub usług w unikalny i nowatorski sposób, z najbardziej
połyskliwą bielą2 i najżywszymi kolorami1 na sztywnych podłożach. Dzięki zaufanej marce, takiej jak HP, Twoja firma może
otworzyć się na zupełnie nowe możliwości.

Technologia druku na podłożach
sztywnych dostępna w drukarce
HP Latex pozwala przeobrazić
niemal każdą powierzchnię
Handel
detaliczny
Wzbogać swoją ofertę o rentowne
usługi oznakowania punktów sprzedaży
trójwymiarowymi wydrukami
termoformowanymi o niesamowitych
kolorach i najbardziej połyskliwej bieli2.
Jedna technologia zapewnia jednolitość
kolorów w różnych kampaniach
reklamowych, dzięki czemu nie trzeba
stale montować nowych oznakowań.

Wystrój
wnętrz
Uzyskuj nadzwyczaj połyskliwą
biel2 na takich podłożach jak
drewno, aluminium, szkło,
ceramika i akryl, zachowując
jednocześnie wygląd i fakturę
podłoża.

Grafiki do witryn
Wyróżnij się na tle konkurencji doskonale kryjącą,
odporną na żółknięcie w miarę upływu czasu
bielą na przezroczystych i kolorowych nośnikach2.

Oznakowanie
do zastosowań
zewnętrznych
Twórz niesamowite i trwałe
oznakowania zewnętrzne.
Wodorozcieńczalne atramenty
HP Latex cechują się wysoką
adhezją i wyjątkową odpornością
na zarysowania3 w takich
zastosowaniach, jak karbowany
polipropylen czy transparenty,
dzięki czemu przy cięciu i
montażu nie występują odpryski.

Opakowania
Postaw na krótkie serie i
twórz efektowne opakowania
spersonalizowane. Elastyczne
atramenty HP Latex są
niezwykle odporne na odpryski
przy zginaniu i składaniu.

Wystawy i
wydarzenia
Zapewnij klientom spójność
kolorów szaty graficznej marki
na sztywnych i elastycznych
podłożach za pomocą jednej
drukarki. Atramenty HP Latex
tworzą bezwonne wydruki4
idealne do zastosowań
wewnętrznych.

Folie i
grafiki
reklamowe
na pojazdy
Rozszerz działalność o
drukowanie łatwych w
naklejaniu wysokiej jakości
folii reklamowych na pojazdy.
Atramenty HP Latex tworzą
wydruki niewymagające
schnięcia, umożliwiając
natychmiastową laminację.

Rewolucyjna technologia
Technologia HP Latex łączy w sobie więcej zalet
niż jakakolwiek alternatywa konkurencji.

Wszechstronność zastosowań

Wysoka jakość i wydajność pracy

W pełni zrównoważony rozwój

Drukuj za pomocą atramentów
HP Latex, aby na wybranych przez
siebie podłożach uzyskiwać odporne
na zarysowania3, trwałe wydruki.
Dzięki naszemu wysokowydajnemu
systemowi utrwalania wydruki
nie wymagają schnięcia i są od razu
gotowe do użycia.

Głowice HP Latex i spektrofotometr
pozwalają uzyskać oczekiwany kolor, jakość i
spójność wydruków. Optymalizator HP Latex
Optimizer, czyli nasz system kontrolowanego
optycznie posuwu taśmy, oraz inteligentny
system próżniowy umożliwiają uzyskanie
wysokiej jakości nawet przy najwyższych
poziomach wydajności.

Przyjmij bardziej zrównoważone
podejście do drukowania, stosując
wodorozcieńczalne i nadające się do
recyklingu wkłady atramentowe HP5.
Bezwonne wydruki4 pozwalają na
wykorzystanie w szerszej gamie
pomieszczeń.

Atramenty HP Latex z serii R
Zmodyfikowaliśmy atramenty HP Latex, aby mogły być stosowane także na podłożach sztywnych, zachowując jednocześnie
ich sprawdzone właściwości na podłożach elastycznych.

Powłoka HP Latex
Środek zapobiegający zarysowaniom chroni wydruki
przed codziennymi uszkodzeniami. Modułowa
konstrukcja pozwala na dostosowanie grubości
nakładanej powłoki w celu uzyskania optymalnej
skuteczności na różnych podłożach lub całkowite
powstrzymanie się od jej nakładania w przypadku
laminowania.

Kolor
Technologia wodorozcieńczalnego atramentu
pigmentowego pozwala uzyskać żywą gamę kolorów
HP Latex na podłożach sztywnych z użyciem cienkiej
warstwy atramentu pozwalającej zachować wygląd i
fakturę nośnika.

Optymalizator HP Latex
Służy do szybkiego oddzielenia i unieruchomienia
barwników pigmentowych od nośnika atramentu
wodorozcieńczalnego na powierzchni podłoża
drukarskiego, co pozwala na uzyskanie ostrego tekstu
i szczegółów obrazu.

Biały atrament HP Latex
Wyjątkowe zalety naszego białego atramentu HP Latex

Najbardziej połyskliwa biel2
Nasz biały atrament gładko,
równomiernie i płasko pokrywa podłoże,
przyjmując kształt nośnika. Odbija
światło bezpośrednio i równomiernie,
zapewniając zawsze wysoki połysk. Tusz
utrwalany promieniami UV nakłada się
nierównomiernie, kryje teksturę nośnika
i może redukować połysk i kolor.

Odporność na żółknięcie2
Nasz biały atrament jest bardzo
odporny na reakcje fotochemiczne i nie
zawiera fotoinicjatorów ani rozjaśniaczy
optycznych, w przeciwieństwie do farb
utrwalanych promieniami UV.

Znakomite krycie2
Nasz biały atrament pozwala uzyskać
znakomicie kryjącą, intensywną biel
dzięki wykorzystaniu pigmentów z
dwutlenkiem tytanu do zastosowań
zewnętrznych, których drobiny
są trzykrotnie większe od drobin
kolorowego atramentu i mają
dwukrotnie większą objętość.

Koniec z barierami w druku z użyciem
bieli2
Rozwiązanie HP do druku z użyciem
białego atramentu obejmuje innowacyjny
system recyrkulacji białego atramentu —
zarówno w układzie dostarczania
atramentu, jak i głowicy drukującej.
Wyjmowane głowice drukujące HP
Thermal Inkjet są przechowywane
w komorze obrotowej offline, dzięki
czemu nie zatykają się i nie wytwarzają
odpadów pomiędzy zadaniami6.

Komora offline

Automatyczna recyrkulacja

Niedostateczne pokrycie
atramentem

Nadmierne pokrycie atramentem

Tryby druku w bieli
Drukarki HP Latex z serii R umożliwiają
drukowanie atramentem białym i kolorowym w pięciu
różnych trybach i przy użyciu różnych poziomów
atramentu w zależności od docelowego zastosowania i
używanych nośników.

Tryb punktowy

Tryby 3-i 5-warstwowe
(dzień i noc / zaciemnienie)

Drukarki hybrydowe
Prawdziwie hybrydowe rozwiązanie do drukowania na
sztywnych i elastycznych nośnikach za pomocą jednego
urządzenia z szybkim przestawianiem produkcji.

NOŚNIKI
SZTYWNE

System taśmowy zapewnia wysoką jakość
i prędkość do 86 m2/h (926 stopy2/h) —
28 płyt/h
Inteligentny system
próżniowy

Niezawodny druk bezobsługowy
Czujniki wykrywają i automatycznie
reagują na nieoczekiwane problemy

NOŚNIKI ELASTYCZNE

Materiały o szerokości do 2,5 m (98,4 cala)
i grubości do 5 cm (1,96 cala)

Podane parametry druku na nośnikach
sztywnych odnoszą się do drukarki HP Latex
R2000 Plus. Dostępność funkcji i związana z nią
wydajność różnią się w zależności od drukarki.
Więcej informacji można znaleźć na kartach
katalogowych poszczególnych produktów na
stronie hp.com/go/LatexRseries.

Wspomagane
ładowanie
i wyrównywanie
Gwarancja
dokładnego
załadowania nośnika

Inteligentny system drukujący
Procesy automatyczne, mniej interwencji, mniej błędów

Automatyczna konserwacja
głowic drukujących, kontrola
dysz i kompensacja
Automatyczne pomiary szerokości
i grubości, drukowanie na wielu
arkuszach, czujnik zderzeniowy
Wspomagane ładowanie
nośników elastycznych z korekcją
przekrzywienia
Dostępność funkcji inteligentnego systemu drukującego zależy od drukarki.
Więcej informacji można znaleźć w kartach katalogowych poszczególnych produktów
na stronie hp.com/go/LatexRseries.

Dwa panele frontowe, z przodu
i z tyłu; mniej chodzenia
i intuicyjna konstrukcja
ułatwiająca obsługę i konserwację

System taśmowy
Taśma siatkowa

Bardziej inteligentny
system próżniowym
zapobiegający
powstawaniu śladów od
podciśnienia

Boczne grzbiety Inteligentny system próżniowy

Dokładny pomiar
i automatyczne
dostosowywanie posuwu
nośników zapobiegające
ruchom bocznym

Automatycznie sterowane
strefy podciśnienia
umożliwiające łatwy
załadunek i regulację
ciśnienia w zależności od
rodzaju nośnika

Kierowane i wspomagane przepływy pracy ułatwiające naukę obsługi

Wygodne rozmieszczenie przycisków i
kontrolek ułatwiające pracę operatorowi

Ekran dotykowy, intuicyjny interfejs

Animacje i filmy wideo dla nowych
użytkowników, z możliwością łatwego
pominięcia przez doświadczonych operatorów
Drukowanie kilkoma kliknięciami pozwalające
zwiększyć wydajność pracy i zmniejszyć liczbę
błędów operatora

Unikalne korzyści
Jeśli zastanawiasz się, która z drukarek HP Latex z serii R
będzie dla Ciebie idealna, jesteś we właściwym miejscu.

Drukarki HP Latex R1000
Poszerz swoją ofertę o usługi drukowania w bieli, ponieważ
usunęliśmy wszelkie bariery2
Uzyskaj większą wszechstronność w jednym urządzeniu do
realizacji wyjątkowo rentownych zleceń

Drukarka HP Latex R2000 Plus
Prowadź zrównoważoną produkcję z niespotykaną jakością i kolorystyką1,2
Rozładowuj szczytowe obciążenia produkcyjne za sprawą szybkiego druku
w wysokiej jakości na wielu płytach
Poszerz swoją ofertę o usługi drukowania w najbardziej połyskliwiej,
znakomicie kryjącej bieli2

Zarządzaj szczytowymi obciążeniami pracą dzięki
inteligentnemu drukowaniu
Unikaj kosztownych błędów obsługi dzięki prostemu
interfejsowi

Ograniczaj koszty eksploatacji dzięki 5-litrowym wkładom atramentowym
HP Latex7

Drukarka HP Latex R2000 Plus

EDYCJA

2020
Drukarka HP Latex R1000

Drukarka HP Latex R1000 Plus

Drukarka HP Latex R1000

Drukarka HP Latex R1000 Plus

Drukarka HP Latex R2000 Plus

Drukarka

4,21 × 2,04 × 1,75 m (166 × 80 × 69 cali)

4,21 × 2,04 × 1,75 m (166 × 80 × 69 cali)

5,10 × 2,04 × 1,75 m (201 × 80 × 69 cali)

Ze standardowymi stolikami —
wejściowym i wyjściowym

4,21 × 3,64 × 1,75 m (166 × 143 × 69 cali)

4,21 × 3,64 × 1,75 m (166 × 143 × 69 cali)

5,10 × 3,64 × 1,75 m (201 × 143 × 69 cali)

Płyty o szerokości 1,64 m (64,4 cala)

Płyty o szerokości 1,64 m (64,4 cala)

Płyty o szerokości 2,5 m (98,4 cala)

Zwoje o szerokości 1,64 m (64,4 cala)

Zwoje o szerokości 2,5 m (98,4 cala)

Zwoje o wadze 68 kg (149,9 funta)

Zwoje o wadze 100 kg (220,4 funta)

Wymiary

Druk na nośnikach sztywnych
Maks. szerokość
Druk na nośnikach elastycznych
Maks. szerokość
Maksymalna waga

Dostępny tylko z zestawem akcesoriów do
drukowania ze zwojów nośnika HP Latex R1000

Wydajność
Produkcja materiałów
wewnętrznych (6 przejść, 100%)
na płytach 1,2 × 2,4 m (4 × 8 stóp)

28 m2/h (301 stóp2/h) — 7 płyt/h

28 m2/h (301 stóp2/h) — 7 płyt/h

43 m2/h (463 stopy2/h) — 14 płyt/h

Produkcja materiałów
zewnętrznych (3 przejścia, 70%)
na płytach 1,2 × 2,4 m (4 × 8 stóp)

56 m2/h (603 stopy2/h) — 15 płyt/h

56 m2/h (603 stopy2/h) — 15 płyt/h

86 m2/h (926 stóp2/h) — 28 płyt/h

Rozmiary wkładów kolorowych

3-litrowe wkłady atramentowe

3-litrowe wkłady atramentowe

5-litrowe wkłady atramentowe

Rozmiary wkładów białych

3-litrowy wkład atramentowy

3-litrowy wkład atramentowy

3-litrowy wkład atramentowy

Wkłady atramentowe

Rozwiązania
Inteligentne drukowanie za pomocą systemu HP PrintOS.
Utrzymaj kontrolę nad produkcją i kosztami za pomocą technologii chmury zapewniającej bezpośredni
wgląd w działalność na bezprecedensowym poziomie, uproszczenie procesów produkcyjnych i rozwój.

Poprawa doskonałości operacyjnej
Z łatwością radź sobie z codziennymi
projektami i podejmuj świadome decyzje
w oparciu o dane w czasie rzeczywistym,
praktycznie w każdym miejscu i czasie8.

Uzyskaj wgląd w podłączone drukarki
HP i monitoruj ich stan, przestoje oraz zużycie
atramentu i podłoża.

Wyeliminuj powtarzające się, czasochłonne
procedury konfiguracji poprzez automatyczne
tworzenie kopii zapasowych i przywracanie
konfiguracji podłoża w drukarkach.

Drukuj identyczne odbitki nawet w przypadku
zadań realizowanych na kilku kompatybilnych
drukarkach, dzięki możliwości zdalnej
konfiguracji drukarki.

Print Beat

Optymalizuj produkcję
dzięki wglądowi
w czasie rzeczywistym

Aplikacja
mobilna PrintOS89

Kontroluj operacje drukowania
w każdym miejscu i czasie

Centrum konfiguracji

Osiągnij spójną
konfigurację kolorów

Centrum serwisowe
obsługujące drukarnie

Otwieraj i śledź wszystkie
czynności serwisowe za
pośrednictwem jednego portalu9

Zarejestruj się na stronie printos.com
Więcej informacji na stronie hp.com/go/latexprintos

Usługi
Z przekonaniem dąż do sukcesu dzięki rozwiązaniu HP Service Edge.
Zwiększ przewagę nad konkurencją i pozostaw ją w tyle dzięki rozwiązaniu HP Service Edge. Od pierwszego
dnia współpracujemy z Tobą, aby zapewnić Ci szybki zwrot z inwestycji.

ZACZNIJ Z PRZYTUPEM
Szybko uruchom swoją drukarkę i osiągnij pełną zdolność produkcyjną, po czym samodzielnie ją
utrzymuj. Pomożemy Twoim operatorom w pełni wykorzystać ich potencjał.

NAPĘDZAJ WZROST
Zwiększ wydajność pracy i umiejętności zarządzania kolorami, aby przejść do bardziej rentownych
zastosowań przy wsparciu dedykowanego inżyniera lokalnego10 i działu indywidualnej obsługi klienta, który
poprzez konserwację zapobiegawczą pozwoli też uniknąć problemów w szczycie sezonu.

INTELIGENTNIEJSZA PRACA
Utrzymuj wysokie kwalifikacje personelu i rozwiązuj problemy zanim wpłyną one na produkcję. My stale
służymy Ci pomocą11 i możemy ostrzegać o potencjalnych problemach.
Więcej informacji:
hp.com/go/LFservices

1 T
 wierdzenie o najżywszych kolorach bazuje na wynikach wewnętrznych testów HP przeprowadzonych w styczniu 2018 r. i polegających na porównaniu z wiodącymi drukarkami konkurencji o cenie poniżej
350 000 USD. Testy przeprowadzono w trybie druku wysokiej jakości na nośniku sztywnym (biały akryl, 12-przejść, 6 kolorów, 120%). Wewnętrzne testy HP z użyciem programu HP GamutViewer, parametr Alpha
Shapes=50000.
2 Twierdzenie o najbardziej połyskliwej bieli bazuje na wynikach wewnętrznych testów HP przeprowadzonych w styczniu 2018 r. i polegających na porównaniu z drukarką HP Scitex FB750/FB550 przy użyciu technologii
atramentowej z utrwalaniem UV. Poziom połysku białego atramentu zmierzono pod kątem 60 stopni na sztywnym materiale (akryl). Test przeprowadzono przy użyciu połyskomierza BYK micro-TRI-gloss (20°,
60°, 85°), zgodnego z normami ISO 2813 i ASTM D523 w odniesieniu do pomiaru połysku. Twierdzenie o doskonałym kryciu i odporności na żółknięcie bazuje na testach wewnętrznych z użyciem rozwiązania HP
WeatherOmeter przeprowadzonych w październiku 2017 r. odnośnie do powłoki HP Latex Overcoat 1 punkt na piksel zastosowanej do szeregu sztywnych i elastycznych nielaminowanych podłoży. Twierdzenie o
żółknięciu na podstawie układów L* i B* białych próbek pokrytych niedostateczną ilością atramentu. Funkcja drukowania z użyciem białego atramentu może być opcjonalna i wymagać zakupu zestawu HP White Ink
Option Kit.
3 Powłoka lateksowa HP poprawia odporność na zarysowania niedrogich wydruków, w przypadku których laminacja może być niepraktyczna lub zbyt kosztowna. Twierdzenie o odporności na zarysowania bazuje na
wewnętrznych testach HP przeprowadzonych w styczniu 2018 r., które wykazały jednakową odporność na zarysowania w przypadku wydruków wykonanych atramentami HP Latex na drukarce HP Latex z serii R oraz
atramentami HP Latex na drukarce HP Latex 1500, które zapewniają odporność na zarysowania porównywalną z reprezentatywnymi atramentami rozpuszczalnikowymi użytymi na samoprzylepnych transparentach
winylowych i z PVC. Dane szacunkowe HP Image Permanence Lab dla różnych nośników.
4 Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach wonności. Niektóre z nośników mogą wpływać na wonność końcowego wydruku.
5 Materiały eksploatacyjne kwalifikujące się do recyklingu różnią się w zależności od drukarki. Informacje dotyczące dostępności programu HP Planet Partners i uczestnictwa w nim można znaleźć na stronie
hp.com/recycle; program może być niedostępny w danym regionie. Jeżeli ten program jest niedostępny lub gdy nie obejmuje innych materiałów eksploatacyjnych, należy skontaktować się z lokalnymi władzami
odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.
6 Jeśli głowice drukujące do białego atramentu lateksowego HP 886 znajdują się w kasetach do przechowywania, do obsługi technicznej nie jest używany biały atrament, gdy głowice drukujące nie są używane.
7 W porównaniu do drukarek HP Latex z serii R1000 z 3-litrowymi wkładami atramentowymi HP Latex. W przypadku drukarek HP Latex z serii R2000 5-litrowe wkłady obejmują wszystkie kolory oprócz białego.
8 Aplikacja mobilna HP PrintOS jest zgodna z systemem Android w wersji 4.0 lub nowszej oraz z urządzeniami przenośnymi iPhone z systemem iOS 8 lub nowszym i wymaga połączenia drukarki oraz smartfonu z
Internetem.
9 HP Service Center nie obsługuje tworzenia zgłoszeń dotyczących niekwalifikujących się drukarek.
10 
Usługi mogą być świadczone przez HP lub autoryzowanego partnera HP.
11
Niektóre usługi są zależne od drukarek, umów świadczenia oraz regionalnej dostępności.
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