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DESTAQUE-SE
DA MULTIDÃO

Os modos de impressão em tinta branca são o ingrediente essencial para produzir
gráficos mais impactantes que podem ajudar a aumentar as margens de lucro. A tinta
branca funciona em conjunto com as tintas coloridas semitransparentes para preservar
a opacidade dos gráficos, de modo que as imagens se destacam em vez de desbotar ou
desaparecer na mídia colorida.
Vencer no mundo da impressão significa investir em novas tecnologias e inovações de ponta para
ficar à frente da média e manter uma vantagem. Os modos de impressão com tinta HP Latex
Branca para as impressoras HP Latex 700 W, 800 W e R Series ajudam os provedores de serviços de
impressão (PSPs) a aumentarem as margens e conquistarem clientes diferenciados que procuram
versatilidade e, acima de tudo, qualidade.
Com o branco mais branco,1 a opacidade da imagem é preservada, e o contraste entre as cores
é realçado para criar aplicações mais dinâmicas e impactantes para mídias flexíveis e rígidas².
Projetado para diversificar e produzir gráficos de alta margem de lucro, os modos de impressão em
tinta HP Latex Branca podem ajudar a aumentar a rentabilidade, por exemplo, em até 10 pontos
percentuais para um adesivo para vitrine com corte de contorno usando tinta branca em vinil
autoadesivo transparente.3
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CONHEÇA
OS MODOS
MODOS OVERFLOOD E UNDERFLOOD
Produza peças publicitárias de impacto sem sacrificar a luz natural e a visibilidade
pública e atraente dos impressos para janelas, usando a tinta HP Latex Branca com
modos de impressão overflood e underflood para reforçar a qualidade e a nitidez da
imagem impressa em vinil transparente.

OVERFLOOD
Impressão de uma camada de tinta branca sobre
uma camada transparente ou colorida.
Usada em mídia transparente no modo espelho.
Este modo de impressão é normalmente usado
para decalques colocados no interior das vitrines
para visualização de fora para dentro.
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UNDERFLOOD
Imprime uma camada de tinta branca e, em seguida, uma
camada de cor na parte superior para cobrir o substrato colorido
e usar um fundo branco para imprimir a cor na parte superior.

Este modo de impressão é ideal para realçar
designs e letras para substratos não brancos ou
gráficos e adesivos colocados na parte externa
de uma janela.
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MODO SPOT
Impressão em branco na mesma
camada das tintas coloridas
A impressão com uma camada tem benefícios
significativos quando se trata de velocidade de produção.
A tinta branca pode ser usada sozinha para imprimir
texto ou designs simples em mídia colorida ou adicionada
estrategicamente às suas artes.
Este modo de impressão oferece benefícios notáveis
para delinear ou ajudar a destacar a imagem sem usar
um fundo branco. Isso traz uma definição impressionante
a mídias decorativas em substratos não brancos, como
madeira ou PVC preto.
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MODO SANDUÍCHE
Ao utilizar o modo sanduíche de 3 camadas, a camada de tinta branca
é impressa entre duas imagens coloridas.
O modo sanduíche de 5 camadas possibilita a criação de sinalização
frente e verso sem imprimir em ambos os lados da mídia.
O modo sanduíche é usado para duas aplicações diferentes, frente e verso
e dia e noite.
Uma aplicação frente e verso permite que uma imagem seja vista igualmente
de ambos os lados da mídia transparente, ideal para pendurar banners para
sinalização externa ou de eventos.
Aplicações diurnas e noturnas são projetadas para serem vistas de um lado,
usando apenas a luz do dia, ou retroiluminadas para displays de publicidade
com LEDs atraentes.

3 CAMADAS
Essas três camadas permitem que a imagem seja
vista com clareza, independentemente da hora do
dia ou da noite. Durante o dia, a camada branca
recobre a camada de cor externa.
À noite, a segunda camada de cor brilha devido
à retroiluminação, dando uma sensação de alta
qualidade com o máximo impacto para o varejo.

5 CAMADAS
Ao utilizar tinta preta, ou blockout, como
terceira camada, evita-se a transparência entre
os dois lados. A opacidade total é mantida para
expositores pendurados em lojas de varejo ou
exposições, com resultados frequentemente
inspiradores e surpreendentes.
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AMPLIE SEU PORTFÓLIO PARA UMA AMPLA
GAMA DE TRABALHOS DE ALTO VALOR

A impressão em tinta HP Latex Branca abre um novo mundo de aplicações
para o seu negócio, proporcionando versatilidade com cores intensas e branco
deslumbrante em uma ampla gama de tipos de mídia usados em aplicações
de sinalização e display e impressos decorativos. Saiba como melhorar
seus resultados financeiros e aumentar sua participação no mercado com
aplicações de alta margem para varejo, eventos, feiras e muito, muito mais
aproveitando ao máximo o branco mais branco1 e as cores mais vibrantes,
tanto para substratos flexíveis, quanto para rígidos2.

SAIBA MAIS

1 Branco mais branco com base em impressoras HP Latex 700 W e 800 W. Branco mais branco com base na ISO/DIS 23498 em comparação com alternativas concorrentes usando tecnologias de solvente e UV abaixo de US$
50.000 em maio de 2020. Teste realizado em vinil autoadesivo opaco preto (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) com 160% no modo de impressão UF usando cartuchos Latex Branco HP 873 de 3 litros ou HP 832 de 1 litro. Opacidade
visual = 91%.

3 Com base em uma pesquisa encomendada pela HP feita em julho de 2020 com 100 provedores de serviços de impressão nos EUA, na Alemanha e na Índia. Margem bruta média geral da empresa informada: 31,5%. Exibição
de janela de corte de contorno com tinta branca: 44%.
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2 Mídia rígida disponível apenas para impressoras HP Latex R.

