Technologia
HP Latex
Z korzyścią dla firmy, klientów i całego społeczeństwa

Wymowne historie
Dzięki Wam na całym świecie realizują się nowe wizje
i powstają nowe firmy. Jak pokazano na tych stronach,
Wasze firmy i klienci postrzegają nas jako światowego
innowatora w branży druku graficznego. Teraz
oferujemy Waszym firmom jeszcze większe
możliwości. Poznajcie możliwości, dzięki którym
przyjmiecie każde zlecenie.

Technologia HP Latex umożliwiła firmie Publierre
zyskanie nowej pozycji na skomplikowanym rynku,
gdzie wszyscy oczekują najwyższej jakości przy
najniższych cenach i jak najkrótszym czasie
realizacji zleceń.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

Nasza drukarka HP Latex zrewolucjonizowała
sposób prowadzenia działalności… przed nami
ekscytująca przyszłość.

Ed Williams,
Texton, Inc.

W porównaniu z obecną technologią adhezja jest
dużo lepsza, przestrzeń barw powiększona,
a jakość druku — idealna. Drukarka HP Latex R2000
pozwala nam przesuwać granice możliwości dla
naszych klientów.

Adam Parnell,
Easy Signs

…wykorzystujemy technologię HP Latex do
drukowania na różnych podłożach, a tego
oczekują nasi klienci — czegoś zupełnie
innego.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

Witamy w świecie maszyn
pozwalających przyjąć
każde zlecenie

Gdy klienci mają specjalne wymagania będące wyjątkową okazją, chcesz mieć możliwość podjęcia
wyzwania. Dodanie HP Latex do posiadanego arsenału technologii drukarskich pozwala drukować na
szerokiej gamie podłoży, oferować zawsze wysoką jakość i realizować zlecenia tego samego dnia.

Powiedz „tak”
Wszechstronność zastosowań
Drukuj na szerokiej gamie podłoży i twórz odporne na zarysowania, trwałe wydruki, stosując atramenty
HP Latex1. Dzięki wydajnemu systemowi utwardzania atramentu wydruki są suche i gotowe do użycia
zaraz po wyjęciu z urządzenia.

Wysoka jakość i wydajność pracy
Głowice HP Latex i spektrofotometr pozwalają uzyskać oczekiwany kolor oraz pożądaną jakość i spójność
wydruków. Rozwiązanie HP Latex Optimizer i optyczny czujnik przesuwu nośnika zapewniają doskonałą jakość
nawet przy dużym tempie produkcji.

Kompleksowe i zrównoważone rozwiązanie
Działaj w sposób bardziej zrównoważony dzięki wodnym atramentom oraz bezwonnym wydrukom3, które
można zastosować w większej liczbie pomieszczeń różnych typów. Bezpłatny i wygodny program odbioru
surowców wtórnych i materiałów drukarskich HP ułatwia ich zwrot i recykling3.

Co sprawia, że atramenty HP Latex są wyjątkowe
Atramenty HP Latex, zawierające do 65% wody, zostały opracowane z myślą o uniknięciu zagrożeń związanych
z atramentami ekosolwentowymi i UV. Nie zawierają niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze
(HAP)4 i nie są zapalne ani łatwopalne5. Nie emitują ozonu i nie zawierają problematycznych monomerów
reaktywnych6.

Co zawierają atramenty HP Latex?
Każda drobina atramentu składa się z trzech kluczowych elementów:
Płynna baza atramentu
(woda, środek zwilżający i substancja utrzymująca wilgotność)

Cząsteczki pigmentu
Cząsteczki polimeru lateksowego

Aby zwiększyć trwałość wydruków, w technologii HP Latex
zastosowano polimeryzację za pomocą dyspersji wodnej.

Etap nakładania
Baza płynna atramentu przenosi
cząsteczki polimeru lateksowego
i pigmentu na powierzchnię nośnika
drukowania.

Etap suszenia
Promieniowanie cieplne
i wymuszony przepływ powietrza
powodują odparowanie większości
wody i pozostawienie nieprzerwanej
warstwy polimeru.

Etap utwardzania
Cząsteczki lateksu tworzą stałą
warstwę chroniącą barwnik.
Powstają suche i gotowe do użytku
wydruki.

Wyjątkowe
technologie
i możliwości

W obecnej rzeczywistości biznesowej liczy się uzyskanie przewagi nad konkurencją. Większa różnorodność
zastosowań oraz otrzymywanie suchych wydruków (na podłożach sztywnych i elastycznych) prosto z urządzenia
powodują, że technologia HP Latex umożliwia uzyskanie wydruków wysokiej jakości na niemal dowolnym podłożu.
Teraz Twoja firma może podjąć każde wyzwanie i wykorzystać nowe możliwości działania.

…grafika spełniająca współczesne wymagania.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Inteligentne
rozwiązania od
zaufanego partnera
Technologia HP Latex ułatwia wybór nośnika odpowiedniego dla realizowanego zadania. Przekonaj się, jak szeroki
wybór nośników i opcji wykończenia oraz kompleksowe rozwiązania mogą pomóc w rozszerzeniu oferty
zastosowań i rozwoju firmy.

Rozwiązania HP w zakresie nośników
Technologia HP i ColorPRO
HP ma szeroką ofertę materiałów do drukowania opracowanych razem z atramentami HP Latex i drukarkami pod
kątem optymalnej jakości wydruku, spójności i niezawodności. Ponadto wszystkie materiały HP oznaczone logo
ColorPRO Technology zapewniają doskonałe odwzorowanie kolorów i jeszcze wyższą jakość wydruków.

Nośniki zatwierdzone do użytku z atramentami HP Latex8
Mając do dyspozycji ofertę ponad 800 uznanych dostawców z całego świata, bez problemu znajdziesz nośniki
zgodne z atramentami HP Latex. Poznaj nowe zastosowania i wybierz podłoża, które spełnią oczekiwania Twojej
firmy.
Zapoznaj się z obszerną listą zgodnych nośników na stronie hp.com/go/mediasolutionslocator

Zastosowania dekoracyjne
Żaluzje i rolety

Płótna

Rolety, żaluzje oraz wewnętrzne
elementy okien można ozdobić
kolorem, wzorami i elementami
identyfikacji wizualnej marki.

Rozciągaj i składaj bez pęknięć —
w wersji zwijanej lub
szerokoformatowej — bez
konieczności laminowania.

Tekstylia8 na dekoracje
do domu

Tapety

Wyróżnij swoją ofertę, oferując
szeroki wybór zmywalnych
i bezwonnych2 dekoracji wnętrz.

Spersonalizowane tapety
i fototapety to doskonały sposób na
rozszerzenie oferty i zwiększenie
potencjalnych zysków.

Skóra syntetyczna

Posadzki

Drukowanie na sztucznej skórze PU
i PVC pozwala rozszerzyć ofertę
o wyjątkowe, unikalne
zastosowania.

Twórz dostosowane do potrzeb
klientów wzory na materiałach
podłogowych z PVC.

Rozwiązania partnerów HP
Projekt
i oprogramowanie

Rastrowanie i zarządzanie
kolorami

Obsługa
nośników

Wykończenie

Zastosowania reklamowe
Handel detaliczny

Reklama zewnętrzna

Twórz przyciągające wzrok wizualne
materiały promocyjne i zapewnij
jednolite nasycenie kolorów na
sztywnych i elastycznych podłożach.

Drukuj zapadające w pamięć banery
i plandeki na budynki, które nie tracą
trwałości w warunkach zewnętrznych.

Kasetony podświetlane

Wydarzenia i wystawy

Atrakcyjne wizualnie kasetony
podświetlane pozostawiające trwałe
wrażenia.

Zapewnij spójność kolorów elementów
wizualnych marki na sztywnych
i elastycznych podłożach — idealne do
zastosowań wewnętrznych.

Miękkie oznakowania
i reklamy

Folie do oklejania pojazdów

Rozszerz ofertę oznakowań i reklam
o różne rodzaje trwałych tekstyliów9.

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

Grafiki okienne

Etykiety i naklejki

Wyróżnij się dzięki doskonale kryjącej,
odpornej na żółknięcie bieli9.

Szczegółowe i trwałe wydruki dekoracji
ściennych i okiennych oraz naklejek na
samochody.

Spersonalizowane ubrania

Opakowania

Oferuj wysokiej jakości artykuły, które
można prać, na przykład koszulki, bluzy,
torby, fartuchy i nie tylko.

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

Plany usług
drukowania
10
HP Professional
Radykalna poprawa wydajności. Większe możliwości rozwoju.

Większa
wydajność
i szybszy rozwój
dzięki nowym usługom i rozwiązaniom drukowania
W obecnej epoce natychmiastowych gratyfikacji
dostawcy usług druku potrzebują urządzeń, które
umożliwią im niezawodną, nieprzerwaną produkcję.
Nieustannie poszukują nowych sposobów na poprawę
efektywności i uniknięcie nadmiernego obciążenia
zasobów. Jednak sam sprzęt to nie wszystko.

Modele usług i dodatki do oprogramowania mają
również wpływ na ogólne wrażenia użytkownika.
Misją HP jest zintegrowanie sprzętu,
oprogramowania i pomocy technicznej tak, aby
wzajemnie się uzupełniały, a usługi i rozwiązania
drukowania były lepiej dopasowane do
konkretnych potrzeb biznesowych, umożliwiając
klientom spokojne patrzenie w przyszłość.

Plany usług drukowania
HP Professional10
Plany usług drukowania HP Professional10
stanowią połączenie inteligentnych usług
i rozwiązań w zakresie drukowania —
zaspokajają wszelkie potrzeby
biznesowe oraz zapewniają praktyczną
wiedzę, pomoc techniczną
i optymalizację operacji drukowania.
Krótko mówiąc, są to kompleksowe oferty
subskrypcyjne, które pomagają
radykalnie poprawić efektywność
i rozwinąć firmę.

Plany usług drukowania HP Professional10 zapewniają
następujące korzyści:
Pomoc
techniczna

Podnoszenie
kwalifikacji

Optymalizacja

Odpowiedni poziom wsparcia
zapewnianego w zależności od
potrzeb pozwala zmaksymalizować
czas bezawaryjnej pracy.

Większa kontrola dzięki aplikacjom
do monitorowania i optymalizacji
przepływów pracy związanych
z drukowaniem.

Większa samowystarczalność
i poszerzanie wiedzy dzięki
szkoleniom podnoszącym
kwalifikacje.

Każda firma jest inna, więc oferujemy różne pakiety dostosowane do różnych potrzeb — nawet jeśli te potrzeby
ewoluują i zmieniają się w czasie. Poniższa tabela zawiera przegląd poszczególnych planów i ich elementów
składowych.

Podstawowy
Gwarancja drukowania
w najlepszych warunkach

Zdalna pomoc techniczna11
Części zamienne i zestawy
serwisowe11
Wsparcie personelu klienta
na miejscu11
Proaktywna pomoc
techniczna

ULEPSZENIE

z HP Service Center12

Zdalne monitorowanie produkcji
i analiza danych13
za pomocą rozwiązania HP Print Beat

Zdalne monitorowanie stanu
drukarek i zadań

za pomocą aplikacji HP PrintOS Mobile13

Zdalne zarządzanie profilami podłoży
za pomocą rozwiązania HP Configuration
Center13

Zdalne sterowanie kolejkami
zadań drukarek

NOWOŚĆ

za pomocą rozwiązania HP Print Beat
Live Production14
NOWOŚĆ
Przekazywanie danych
drukarek do systemu ERP/MIS

za pomocą interfejsu HP Print Beat Jobs API14

Bezpłatne treści szkoleniowe13
w ramach HP Learn

Zaawansowane treści
szkoleniowe14
w ramach HP Learn

NOWOŚĆ

Plus

Dostęp do rozszerzonych usług
i rozwiązań drukowania

Jak to działa
1

Wybierz plan
Oferujemy różne opcje spełniające różne potrzeby
biznesowe. Subskrypcja obejmuje usługi
i rozwiązania dające praktyczną wiedzę, pomoc
techniczną i możliwość optymalizacji operacji
drukowania.

2

Skorzystaj z naszej pomocy
w procesie subskrypcji
Przedstawiciele handlowi i partnerzy HP mogą
pomóc w wyborze odpowiedniego planu
i przeprowadzić klienta przez proces
subskrypcji.

3

Bądź na bieżąco i zyskaj
elastyczność dzięki subskrypcji
Użytkownik ma łatwy dostęp do stale
aktualizowanych usług i rozwiązań. Dodatkowo
może zmienić plan w zależności od potrzeb
biznesowych.

Więcej informacji: hp.com/go/professional-print-service-plans

Wyjątkowe możliwości
drukowania

Jeśli zastanawiasz się, która z drukarek HP Latex będzie dla Ciebie idealna, jesteś we właściwym miejscu. W całej
ofercie znajdziesz rozwiązania umożliwiające uzyskanie tej samej jakości obrazu i uniwersalności zastosowań
dzięki technologii HP Latex. Na pewno co najmniej jedno z nich dokładnie spełni Twoje wymagania. Zaufaj nam
i znajdź je.

Jestem bardzo zadowolony z rezultatów…
a opinie klientów są bardzo pochlebne.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Wyjątkowe możliwości drukowania
HP Latex Print and Cut

HP Latex 115
Rozwiązanie Print and Cut Plus
Drukarka HP Latex
Maks. szerokość nośnika

1,37 m / 54 cale

Maks. masa rolki

25 kg / 55 funtów

Zapas atramentu

400 ml

Szybkość — jakość do zastosowań wewnętrznych

12 m2 (129 stóp2)/godz.

Sugerowana produkcja miesięczna

<150 m2 (<1500 stóp2)/mies.

Maks. cykl pracy

1400 m2 (14 000 stóp2)/mies.

Ploter tnący HP Latex
Maks. długość cięcia

135 cm / 53,1 cala, tylko w przypadku
nośników standardowych rozmiarów

Maks. przyspieszenie

3G

Maks. szybkość cięcia

113 cm/s (44 cale/s) po przekątnej

Dokładność

0,2% ruchu lub 0,25 mm / 0,01 cala,
w zależności od tego, która wartość jest większa

Siła cięcia

od 0 do 400 g docisku,
z regulacją w krokach co 5 g

Drukarki produkcyjne
HP Latex (do 1,63 m /
64 cale)
Drukarka HP Latex 115

Drukarka HP Latex 315

Drukarka HP Latex 335

Drukarka HP Latex 365

Maks. szerokość nośnika

1,37 m / 54 cale

1,37 m / 54 cale

1,63 m / 64 cale

1,63 m / 64 cale

Zapas atramentu

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Maks. masa rolki

25 kg / 55 funtów

25 kg / 55 funtów

42 kg / 92,6 funta

42 kg / 92,6 funta

Szybkość — jakość do
zastosowań wewnętrznych

12 m2 (129 stóp2)/godz.

12 m2 (129 stóp2)/godz.

13 m2 (140 stóp2)/godz.

17 m2 (183 stopy2)/godz.

Sugerowana produkcja
miesięczna

<250 m2/mies.
<2500 stóp2/mies.

<250 m2/mies.
<2500 stóp2/mies.

250 m2/mies.
2500 stóp2/mies.

350 m2/mies.
3500 stóp2/mies.

Maks. cykl pracy

1400 m2/mies.
14 000 stóp2/mies.

1400 m2/mies.
14 000 stóp2/mies.

1500 m2/mies.
15 000 stóp2/mies.

2000 m2/mies.
20 000 stóp2/mies.

Wyjątkowe możliwości drukowania

HP Latex 315
Rozwiązanie Print and Cut Plus

HP Latex 335
Rozwiązanie Print and Cut Plus

1,37 m / 54 cale

1,63 m / 64 cale

25 kg / 55 funtów

42 kg / 92,6 funta

775 ml

775 ml

12 m2 (129 stóp2)/godz.

13 m2 (140 stóp2)/godz.

<250 m2 (<2500 stóp2)/mies.

250 m2 (2500 stóp2)/mies.

1400 m2 (14 000 stóp2)/mies.

1500 m2 (15 000 stóp2)/mies.

135 cm / 53,1 cala

158 cm / 62,2 cala

Do 3 G

Do 3 G

113 cm/s (44 cale/s) po przekątnej

113 cm/s (44 cale/s) po przekątnej

0,2% ruchu lub 0,25 mm / 0,01 cala, w zależności od tego,
która wartość jest większa

0,2% ruchu lub 0,25 mm / 0,01 cala, w zależności od tego,
która wartość jest większa

Od 0 do 600 g docisku,
z regulacją w krokach co 5 g

od 0 do 600 g docisku,
z regulacją w krokach co 5 g

Drukarka HP Latex 700

Drukarka HP Latex 700 W

Drukarka HP Latex 800

Drukarka HP Latex 800 W

1,63 m / 64 cale

1,63 m / 64 cale

1,63 m / 64 cale

1,63 m / 64 cale

1l

1l

3l

3l

55 kg / 121 funtów

55 kg / 121 funtów

55 kg / 121 funtów

55 kg / 121 funtów

21 m² (226 stóp²)/godz.

21 m² (226 stóp²)/godz.

25 m² (269 stóp²)/godz.

25 m² (269 stóp²)/godz.

340 m2/mies.
3400 stóp2/mies.

400 m2/mies.
4000 stóp2/mies.

850 m2/mies.
8500 stóp2/mies.

900 m2/mies.
9000 stóp2/mies.

2500 m2/mies.
25 000 stóp2/mies.

2700 m2/mies.
27 000 stóp2/mies.

3200 m2/mies.
32 000 stóp2/mies.

3500 m2/mies.
35 000 stóp2/mies.

Wyjątkowe możliwości drukowania

Drukarki przemysłowe
HP Latex (do 3,2 m /
126 cali)
HP Latex 1500

HP Latex 2700

Maks. szerokość nośnika

3,2 m / 126 cali

3,2 m / 126 cali

Zapas atramentu

5 l (kolorowy)

5 l (kolorowy)

Maks. masa rolki

Pojedyncza rolka o masie do
160 kg / 350 funtów
Opcjonalna podwójna rolka o masie do
2 × 70 kg / 2 × 155 funtów

Pojedyncza rolka o masie do
300 kg¹⁵ / 660 funtów
Opcjonalna podwójna rolka o masie do
2 × 200 kg / 2 × 440 funtów

Szybkość — jakość do
zastosowań wewnętrznych

45 m² (480 stóp²)/godz.

69 m² (743 stopy²)/godz.

Szybkość — jakość do
zastosowań zewnętrznych

74 m² (800 stóp²)/godz.

121 m² (1302 stopy²)/godz.

Sugerowana produkcja
miesięczna

3000 m²/mies.
30 000 stóp²/mies.

5000 m²/mies.
50 000 stóp²/mies.

Maks. cykl pracy

12 000 m²/mies.
120 000 stóp²/mies.

35 000 m²/mies.
350 000 stóp²/mies.

Drukarki hybrydowe
HP Latex
Drukarka HP Latex 1000
Maks. rozmiar nośników sztywnych

1625 × 1220 mm / 64 × 48 cali

Maks. grubość nośnika

5 cm / 2 cale

Maks. szerokość nośnika

Płyty o szerokości 1,64 m (64,4 cala)

Zapas atramentu

Wkłady atramentowe o pojemności 3 l (kolorowe i białe)

Maks. masa rolki

Dostępne tylko z zestawem akcesoriów
do drukowania z rolek HP Latex R1000

Szybkość — produkcja do zastosowań wewnętrznych (6-przebiegowa, 100%)

28 m2/godz. (301 stóp2/godz.) — 7 płyt/godz.

Wyjątkowe możliwości drukowania

Drukarka HP Latex 2700 W

Drukarka HP Latex 3600

3,2 m / 126 cali

3,2 m / 126 cali

5 l (kolorowy),
3 l (biały)

10 l

Pojedyncza rolka o masie do
300 kg¹⁵ / 660 funtów
Opcjonalna podwójna rolka o masie do
2 × 200 kg / 2 × 440 funtów

Pojedyncza rolka o masie do 300 kg / 660 funtów
Podwójna rolka o masie do 2 × 200 kg / 2 × 440 funtów

69 m² (743 stopy²)/godz.

77 m² (830 stóp²)/godz.

121 m² (1302 stopy²)/godz.

120 m²/godz. (1290 stóp²/godz.)

5000 m²/mies.
50 000 stóp²/mies.

8000 m²/mies.
80 000 stóp²/mies.

35 000 m²/mies.
350 000 stóp²/mies.

35 000 m²/mies.
350 000 stóp²/mies.

Drukarka HP Latex R1000 Plus

Drukarka HP Latex R2000 Plus

1625 × 1220 mm / 64 × 48 cali

2489 × 1220 mm / 98 × 48 cali

5 cm / 2 cale

5 cm / 2 cale

Płyty o szerokości 1,64 m (164,4 cala)

Płyty o szerokości 2,5 m (98,4 cala)

Wkłady atramentowe o poj. 3 l (kolorowe i białe)

Wkłady atramentowe o poj. 5 l (kolorowe), 3 l (białe)

Jedna rolka o masie do 68 kg / 149,9 funta

Jedna rolka o masie do 100 kg / 220,4 funta

28 m2/godz. (301 stóp2/godz.) — 7 płyt/godz.

43 m2/godz. (463 stopy2/godz.) — 14 płyt/godz.

Ekologiczne
rozwiązania

Powodem do dumy jest nie tylko Twoja firma, ale także warunki pracy chroniące zdrowie. W technologii HP Latex
wykorzystuje się atramenty wodne, zawierające 65% wody. Ta innowacja jest nie tylko lepsza dla środowiska —
pomaga również w prowadzeniu bardziej zrównoważonej działalności.

Korzyści dla środowiska są olbrzymie…
Jon Sherman,
Flavor Paper

Ekologiczne rozwiązania
Nasze atramenty HP Latex16 nowej generacji mają profil środowiskowo-zdrowotny atrakcyjny zarówno dla
dostawców usług druku, jak i ich klientów. Dzięki atestom jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń17 atramenty
HP Latex pozwalają uzyskać bezwonne wydruki2, które można wykorzystać do oznakowania i dekoracji
pomieszczeń, np. w domach, restauracjach, sklepach czy nawet szpitalach.

Brak etykiet
ostrzegających
o zagrożeniach

Bezwonne
wydruki2

Brak zawartości
niklu17

Ognioodporność5

Niepalność5

Brak
niebezpiecznych
substancji
zanieczyszczających
powietrze4

Certyfikaty
środowiskowe17

Właściciele drukarek HP Latex uzyskują następujące korzyści:
Możliwość wydrukowania atestu przyjazności środowisku
i wywieszenia go w widocznym miejscu18.

Dalszy rozwój własnego profilu środowiskowego za sprawą
programu szkoleń w dziedzinie rozwiązań HP EcoSolutions.

Możliwość recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP3 i zwrotu materiałów drukarskich
HP19 za pośrednictwem naszego prostego programu odbioru surowców wtórnych.

Nasze nowe atramenty HP Latex opracowano z uwzględnieniem kwestii ekologicznych, tak aby spełniały wymagania
istotnych certyfikatów środowiskowych20.

UL ECOLOGO®17

Możliwość dekorowania
bez ograniczeń całych
pomieszczeń17

HP Planet Partners³

Oznaczenie odpowiedzialnej
praktyki w gospodarce leśnej21

Bezpieczeństwo zabawek22

Poziom 1 — brak uwalnianych
niebezpiecznych substancji
chemicznych23

* Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de
A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Wpływ na rozwój
Technologia HP towarzyszyła nam od samego początku
rozwoju firmy.
Eero Valge
Artproof

Jako właściciel firmy zawsze angażujesz się osobiście — w pracę i realizację celów. Dzięki technologii HP Latex
wzniesiesz firmę na nowy poziom. Razem mamy realny wpływ na otoczenie i uwielbiamy naszą pracę, tak jak Ty.

1

Powłoka HP Latex poprawia odporność na zarysowania niedrogich wydruków,
w przypadku których laminacja może być niepraktyczna lub zbyt kosztowna.
Odporność na zarysowania określona na podstawie wewnętrznych testów firmy
HP przeprowadzonych w lutym 2022 r., zgodnie z normą ISO1518-2:2011. Wartości
przybliżone określone przez HP Media Performance Lab dla różnych nośników.
Trwałość ekspozycyjna przetestowana zgodnie z normą SAE J2527
z wykorzystaniem atramentów HP Latex na różnych nośnikach, w tym na
nośnikach HP; materiały eksponowane w pozycji pionowej w symulowanych
nominalnych warunkach ekspozycji zewnętrznej dla wybranych typów klimatów,
w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie światła słonecznego i wody;
parametry mogą być różne dla różnych warunków środowiskowych. Trwałość
ekspozycyjna nośników laminowanych uzyskana została dzięki zastosowaniu
przezroczystego, błyszczącego laminatu HP Clear Gloss Cast Overlaminate.
Wyniki mogą się różnić zależnie od charakterystyki nośników.

11.

Aby uzyskać dostęp do tych usług, należy skontaktować się z lokalnym
przedstawicielem handlowym lub partnerem HP.

12.

Proaktywne wsparcie HP Service Center jest włączone, jeśli drukarka HP Latex jest
objęta aktywną gwarancją fabryczną lub planem usług drukowania HP Professional
i zarejestrowana w HP PrintOS. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie
z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

13.

2

Dostępny jest szeroki zestaw nośników o bardzo różnych profilach wonności.
Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach końcowego wydruku.

Bezpłatne treści szkoleniowe HP Learn, usługi zdalnego monitorowania produkcji
i analityki HP Print Beat oraz aplikacje HP PrintOS Mobile i HP Configuration Center
są dostępne bezpłatnie dla wszystkich drukarek HP zgodnych z systemem
HP PrintOS. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem i urządzenie,
które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Więcej informacji jest
dostępnych na stronie http://www.printos.com.

14.

3

Materiały eksploatacyjne nadające się do recyklingu zależą od dostawy i drukarki.
Karton zewnętrzny wkładu HP Eco-Carton nadaje się w 100% do recyklingu
w ramach lokalnych programów przetwarzania kartonu/papieru. Materiały
wewnętrzne, w tym worek na atrament i głowice drukujące, mogą być bezpłatnie
zwrócone w ramach programu HP Planet Partners w celu przetworzenia części
plastikowych. Brak odpadów trafiających na wysypiska. Informacje na temat
odbioru worków na atrament i głowic drukujących oraz dostępności programu
HP Planet Partners można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle; Program
może być niedostępny w danym regionie. Jeśli program nie jest dostępny, lub
w przypadku innych materiałów eksploatacyjnych nieobjętych programem, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za gospodarowanie
odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.

Treści HP Learn Premium, Print Beat Live Production oraz Print Beat Jobs API są
dostępne tylko w planie Plus. Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z
Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać.
Więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.printos.com.

15.

Drukarki HP Latex 2700 oraz 2700 W obsługują pojedyncze rolki o masie do 160 kg
(353 funtów). Udźwig drukarki można zwiększyć do 300 kg (660 funtów),
korzystając z opcjonalnej rolki rozdzielającej HP 126 cali lub opcjonalnego zestawu
podwójnej rolki Jumbo serii HP Latex 2700. Brak na wyposażeniu, należy zakupić
osobno.

16

Atramenty HP Latex czwartej generacji są zgodne z drukarkami HP Latex serii 700,
800, 2700 oraz drukarkami HP Latex R1000, R1000 Plus i R2000 Plus.

17

Certyfikat UL ECOLOGO® dotyczy atramentów Latex czwartej generacji. Certyfikat
UL ECOLOGO® według normy UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele
obejmujących liczne atrybuty, opartych na cyklu eksploatacji kryteriów
dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego (patrz ul.com/EL).
Certyfikat UL GREENGUARD GOLD dotyczy atramentów HP Latex. Certyfikat UL
GREENGUARD GOLD według normy UL 2818 świadczy o tym, że produkty spełniają
wymagania standardów UL GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji
substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania
produktu. Więcej informacji: ul.com/gg lub greenguard.org.

18

Certyfikat atestów środowiskowych jest dostępny dla dostawców usług
drukowania jako wyraz zgodności rozwiązań do drukowania HP Latex zakupionych
od HP z normami ochrony środowiska, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi
eksploatacji. Atesty te zostały przyznane HP. Drukarnie / dostawcy usług
drukowania muszą uzyskiwać certyfikaty i oznakowania ekologiczne bezpośrednio
u jednostek certyfikujących. HP nie sugeruje ani nie udziela certyfikatów ani
ekologicznych oznakowań drukarniom / dostawcom usług drukowania oraz nie
pomaga poszczególnym klientom w postępowaniach certyfikacyjnych.

19

Dostępność programu odbioru nośników wielkoformatowych HP zależy od
regionu. Niektóre typy papieru HP do powtórnego przetworzenia mogą być
przetwarzane w ramach ogólnodostępnych programów recyklingu. Programy
recyklingu mogą być niedostępne w danym regionie. Szczegółowe informacje są
dostępne na stronie HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

4

Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych
substancji zanieczyszczających powietrze zdefiniowanych w ustawie Clean Air Act
zgodnie z metodą EPA 311 (testy prowadzono w 2013 r.). Nie wykryto żadnych
substancji tego typu.

5

Zgodnie z przepisami USDOT i międzynarodowymi przepisami transportowymi
wodne atramenty HP Latex nie są zaliczane do cieczy łatwopalnych ani palnych.
Testy metodą Pensky'ego-Martensa w zamkniętym tyglu wykazały temperaturę
zapłonu przewyższającą 110°C (230°F).

6

Więcej informacji: http://www.roadmaptozero.com. Drukowanie z wykorzystanie
atramentów HP Latex umożliwia wyeliminowanie problematycznych monomerów
reaktywnych związanych z drukowaniem przy użyciu technologii UV. Monomery
akrylowe obecne w nieutrwalonych atramentach UV oraz w żelowych
atramentach UV mogą niszczyć skórę.

7

„Program certyfikacji nośników” („Program”) firmy HP ma na celu przekazywanie
informacji producentom i dostawcom nośników oraz klientom, aby ułatwić im
ocenę zgodności nośników z drukarkami i atramentami oferowanymi przez dział
rozwiązań graficznych HP. Nośniki są dostarczane przez niezależnych
producentów zewnętrznych. Nie należy rozumieć udziału w Programie i oznaczenia
nośnika wyrażeniem „Certified for” (certyfikowane dla) jako rekomendacji przez
HP jakiegokolwiek producenta. HP nie składa oświadczeń ani nie udziela żadnych
gwarancji dotyczących nośników objętych Programem, a w szczególności ich
dostępności, jakości, efektów użycia ani zmian wprowadzonych przez producenta,
które mogą wpłynąć na ich charakterystykę. Informacje zawarte w niniejszym
dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. HP nie składa oświadczeń
dotyczących kompletności ani poprawności informacji dostępnych w Programie.
Gwarancje na produkty i usługi HP są zawarte jedynie w stosownej dokumentacji
gwarancyjnej dołączonej do tych produktów i usług. Żadne informacje zawarte
w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa
gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności prawnej za błędy techniczne
lub redakcyjne ani za ewentualne braki w niniejszym opracowaniu. Informacje te są
udostępniane przez firmę HP na zasadzie uprzejmości i nieodpłatnie w takiej
formie, w jakiej są dostępne (AS-IS). HP nie udziela żadnej wyraźnej ani
dorozumianej gwarancji dotyczącej tych informacji. HP nie ponosi
odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne,
przypadkowe ani wynikowe, niezależnie od tego, czy wynika z umowy, deliktu czy
innej podstawy prawnej w związku z lub w wyniku udostępnienia tych informacji.

8

Uzyskane rezultaty zależą od nośnika — więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/mediasolutionslocator. Szczegółowe informacje można uzyskać od
dostawcy nośnika. Optymalne rezultaty zapewniają tekstylia nierozciągliwe. Do
druku na porowatych tekstyliach wymagany jest kolektor atramentu. Dostępność
funkcji i związana z nimi wydajność zależy od drukarki. Funkcje mogą być
opcjonalne. Więcej informacji można znaleźć na kartach katalogowych
poszczególnych produktów na stronie hp.com/go/latex.

9

Dotyczy drukarki HP Latex R2000 Plus. Duża siła krycia i odporność na żółknięcie
z upływem czasu zgodnie z wewnętrznymi testami HP WeatherOmeter
z października 2017 r. przy użyciu powłoki HP Latex Overcoat o gęstości 1 punkt na
piksel, na wielu różnych sztywnych i elastycznych podłożach nielaminowanych.
Stwierdzenie o żółknięciu na podstawie układów L* i B* białych próbek
drukowanych w trybie podlewania. Funkcja drukowania z użyciem białego
atramentu może być opcjonalna i wymagać zakupu opcjonalnego zestawu
HP White Ink.

10

Plany usług drukowania HP Professional są zgodne z seriami drukarek HP Latex
700 i 800, HP Latex R, HP Latex 1500, HP Latex 2700 oraz HP Latex 3000.
Dostępność niektórych usług zależy od drukarki, umowy o świadczenie usług lub
regionu. Więcej informacji można znaleźć na stronie
hp.com/go/professional-print-service-plans.

20 Nie wszystkie certyfikaty dotyczą atramentów HP Latex każdej generacji. Więcej
informacji można znaleźć na kartach katalogowych poszczególnych produktów na
stronie hp.com/go/latex.
21

Dotyczy wybranych wielkoformatowych materiałów drukarskich HP. Kod licencji na
używanie znaku towarowego BMG: FSC®-C115319, patrz us.fsc.org. Kod licencji na
używanie znaku towarowego HP: FSC®-C017543, patrz us.fsc.org. Niektóre
produkty z certyfikatem FSC® nie są dostępne we wszystkich regionach.
Informacje na temat wielkoformatowych materiałów eksploatacyjnych HP są
dostępne na stronie HPLFMedia.com.

22

Na podstawie testów stwierdzono zgodność atramentów HP Latex czwartej
generacji z następującymi metodami i protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa
zabawek: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR
2011-17 i SOR 2018-83. Firma HP nie zaleca stosowania tych atramentów
w zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

23

Dotyczy atramentów HP Latex. ZDHC Roadmap to Zero Level 1 wykazuje, że
atrament jest zgodny z normami ZDHC Manufacturing Restricted Substances List
(ZDHC MRSL) 1.1 — wykazu substancji chemicznych, których nie wolno celowo
stosować podczas produkcji. ZDHC to organizacja zajmująca się eliminacją
niebezpiecznych substancji chemicznych i wdrażaniem zrównoważonych
substancji chemicznych w sektorze skórzanym, tekstylnym i tworzyw sztucznych.
Roadmap to Zero Program to obejmująca różne zainteresowane strony
organizacja zrzeszająca firmy produkujące znane marki, podmioty stowarzyszone
i współpracujące łańcucha wartości, które wspólne stosują praktyki
odpowiedzialnego zarządzania substancjami chemicznymi. Więcej informacji:
roadmaptozero.com.
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