Tecnologia
HP Latex
Impacto nas empresas, clientes e comunidade

Histórias
surpreendentes
Graças a si, as visões são concretizadas, e as marcas
ganham vida a nível mundial. Tal como é referido
nestas páginas, somos vistos, por si e pelos seus
clientes, como uma entidade inovadora no universo
da impressão gráfica, a nível internacional. E agora,
estamos a dar-lhe a possibilidade de ir ainda mais
longe. Sinta-se confiante quando aceita cada pedido.

A HP Latex permitiu que a Publierre se
reposicionasse num tipo de mercado muito
complicado, em que a qualidade máxima é
constantemente exigida, a preços muito
reduzidos e a velocidades elevadas.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

A nossa impressora HP Latex está a
revolucionar o modo como fazemos negócio…
Chegámos ao nosso futuro, e é deveras
empolgante.

Ed Williams,
Texton, Inc.

Quando comparada com a tecnologia atual,
a aderência é superior, a gama de cores é mais
vasta, e a qualidade de impressão é a ideal.
A Impressora HP Latex R2000 permite-nos
continuar a ultrapassar limites pelos nossos
clientes.

Adam Parnell,
Easy Signs

… usamos a Tecnologia HP Latex para imprimir
a tinta numa variedade de substratos, e é mesmo
isso que os nossos clientes procuram – algo
diferente.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

Faça muito mais com
a Tecnologia HP Latex

Quando os clientes o abordam com desafios únicos e oportunidades inovadoras, claro que a sua
vontade é aceitar tudo. Ao adicionar a Tecnologia HP Latex ao seu parque de impressão, pode
imprimir numa grande variedade de substratos, oferecer a máxima qualidade que dura com o passar
do tempo e entregar os projetos no mesmo dia.

Tecnologia HP Latex
Versatilidade de aplicações
Imprima numa vasta gama de substratos e produza impressões duradouras e resistentes a riscos com os
Tinteiros HP Latex.1 Com o nosso sistema de cura altamente eficiente, as impressões saem secas e prontas
a utilizar.

Produtividade e qualidade elevadas
Obtenha a cor, a qualidade e a consistência que pretende com o espectrofotómetro e as cabeças de impressão
HP Latex. O HP Latex Otimizador e o nosso HP Optical Media Advance Sensor (OMAS) oferecem uma qualidade
elevada, mesmo perante altos níveis de produtividade.

Total sustentabilidade
Opte por uma abordagem mais sustentável com tinteiros à base de água e impressões inodoras3 que podem
ser usadas em espaços interiores. Além disso, com o nosso programa conveniente e gratuito de recolha, é fácil
devolver ou reciclar os consumíveis e materiais de impressão da HP.3

O que distingue a tinta HP Latex?
As tintas HP Latex são constituídas por um máximo de 65% de água e são concebidas para evitar os perigos
associados às tintas ecossolventes e tintas UV. Não contêm quaisquer poluentes atmosféricos perigosos
(HAPs),4 não são inflamáveis nem combustíveis.5 Não libertam ozono e evitam os monómeros reativos.6

Qual a composição da tinta HP Latex?
Cada gota de tinta contém 3 elementos essenciais:
Veículo líquido da tinta
(água, agente molhante e humectante)
Partículas de pigmentos
Partículas do polímero de látex

A Tecnologia HP Latex utiliza a Polimerização de Dispersão
Aquosa para produzir impressões mais duradouras.

Fase de aplicação
O veículo líquido da tinta transporta
o polímero de látex e as partículas
de pigmentos até à superfície do
suporte de impressão.

Fase de secagem
O calor radiante e o fluxo de ar
forçado fazem evaporar a maior
parte da água, deixando uma
camada contínua de polímero.

Fase de cura
As partículas de látex formam uma
camada duradoura que protege
a cor, o que resulta em impressões
secas e prontas a utilizar.

Tecnologias
e capacidades
surpreendentes

No mundo dos negócios dos dias de hoje, é fundamental encontrar uma margem competitiva. Com uma maior
versatilidade de aplicações e impressões que saem secas – desde rígidas a flexíveis –, a Tecnologia HP Latex
imprime resultados de alta qualidade em praticamente qualquer substrato. Agora, o seu negócio pode aceitar
qualquer desafio e abrir as portas a qualquer oportunidade.

… gráficos que atendem às exigências dos dias
de hoje.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Soluções inteligentes
de um parceiro em
que pode confiar
A Tecnologia HP Latex faz com que seja mais fácil do que nunca encontrar o suporte de impressão certo para
qualquer trabalho. Veja como a nossa vasta seleção de suportes de impressão e opções de acabamento, com
soluções completas, pode ajudá-lo na expansão das suas aplicações – e do seu negócio.

Soluções de suportes de impressão da HP
Tecnologia HP e ColorPRO
A HP disponibiliza uma extensa gama de suportes de impressão, concebidos em conjunto com as impressoras e
Tinteiros HP Latex para oferecer a melhor qualidade de imagem, consistência e fiabilidade. Além disso, todos os
materiais da HP que apresentam o logótipo ColorPRO Technology conferem uma qualidade de cor e de
impressão superiores, produzindo resultados impressionantes.

Suportes de impressão certificados para Tinteiros HP Latex8
Com mais de 800 fornecedores reconhecidos e espalhados por todo o mundo, fazemos com que seja mais fácil
encontrar suportes de impressão certificados para Tinteiros HP Latex. Explore novas aplicações e identifique os
substratos que correspondem às suas expectativas.
Explore a nossa extensa lista de suportes de impressão compatíveis em hp.com/go/mediasolutionslocator.

Aplicações decorativas
Persianas

Telas

Acrescente cor, design e a
identidade da marca a estores,
persianas e tratamentos de janelas
interiores.

Estique e dobre sem estragar –
desde formatos moldados a
formatos alargados – eliminando
a necessidade de laminação.

Têxteis8 para decoração
de interiores

Revestimentos de parede

Diferencie o seu portefólio que
inclui uma gama de aplicações
laváveis e inodoras para
decoração de interiores.2

Expanda as suas opções e obtenha
um novo potencial de lucro com
revestimentos de parede
personalizados e murais de parede
com fotografias.

Couro sintético

Revestimento para chão

Ofereça aplicações únicas e
impressionantes, imprimindo em
couro artificial à base de PU e PVC.

Crie designs únicos e apelativos
para revestimento para chão em
PVC, adaptados às necessidades
dos seus clientes.

Soluções de Parceiros HP
Design
e software

Rasterização e gestão da cor

Manuseamento
de suportes
de impressão

Opções

Aplicações de sinalética
Revenda/Retalho

Sinalética para exterior

Crie expositores promocionais
cativantes e confira uniformidade
de cor em todos os substratos
rígidos e flexíveis para as
campanhas dos seus clientes.

Produza banners e painéis
publicitários espetaculares para
edifícios, que resistem às
condições atmosféricas do
exterior.

Backlits

Eventos e exposições

Produza painéis publicitários
luminosos capazes de causar
grande impacto.

Obtenha a consistência de cor
própria da marca nos vários
substratos rígidos e flexíveis – ideal
para aplicações de interior.

Sinalética têxtil

Decoração de viaturas

Expanda as suas opções de
sinalética com uma gama de
têxteis duradouros.9

Faça crescer o seu negócio com
decoração de viaturas de alta
qualidade e fácil de aplicar. Os
Tinteiros HP Latex produzem
impressões que saem secas,
permitindo a laminação imediata.

Decoração de montras
e vitrinas

Etiquetas e autocolantes

Destaque-se com brancos
altamente opacos que resistem ao
amarelecimento com o passar do
tempo.9

Imprima imagens pormenorizadas
e duradouras em decalques para
paredes, decoração de montras e
vitrinas, e autocolantes para
veículos.

Vestuário personalizável

Embalagens

Produza artigos laváveis e de alta
qualidade, como t-shirts,
sweatshirts, sacos de compras,
aventais e muito mais.

Produza tiragens rápidas e crie
embalagens personalizáveis que
causam grande impacto. Os Tinteiros
HP Latex permitem que dobre o
material sem danificar a tinta.

Planos HP
Professional Print
10
Service
Obtenha uma eficiência radical. Desbloqueie o seu crescimento.

Impulsione
a eficiência
e o crescimento
com uma nova experiência de soluções de assistência e impressão.
Nesta era da gratificação imediata, os fornecedores de
serviços de impressão como você dependem das suas
impressoras para uma produção fiável e ininterrupta. Está
sempre à procura de novas formas de melhorar a eficiência
e de evitar sobrecarregar os recursos. Mas o equipamento
tem os seus limites.

Os modelos de serviço e os suplementos de software
também são importantes para a sua experiência geral.
Na HP, temos uma missão — onde os equipamentos,
o software e o suporte estão todos integrados
e complementam-se uns aos outros; em que serviços
e soluções de impressão estão mais proximamente
alinhados com as necessidades específicas do seu
negócio, para que possa olhar para o futuro com total
confiança.

Planos HP Professional
Print Service10
Os Planos HP Professional Print Service10
oferecem uma combinação de serviços
e soluções de impressão inteligentes para
todas as necessidades do negócio,
fornecendo conhecimento útil, suporte
e otimização das operações de impressão.
Resumindo, trata-se de ofertas de subscrição
completas que o ajudam a melhorar de forma
radical a eficiência na sua empresa e fazer
crescer o seu negócio.

Os Planos HP Professional Print Service10 podem ajudá-lo.

Suporte

Melhoria de
competências

Otimização

Maximize o tempo de atividade das
impressoras obtendo o nível certo
de suporte sempre que precisar.

Obtenha mais controlo usando
aplicações de software para
monitorizar e otimizar os processos
de trabalho de impressão.

Torne-se mais autossuficiente
e adquira mais conhecimentos
através de formações que
melhoram as suas competências.

Visto que não há duas empresas iguais, oferecemos pacotes diferentes para todas as necessidades, mesmo que
estas evoluam e mudem com o tempo. O quadro abaixo apresenta uma visão geral de cada plano e o que está
incluído.

Suporte remoto11
Peças de substituição
e Kits de manutenção11
Suporte no local11
Suporte pró-ativo

MELHORADO

com o HP Service Center12

Monitorização remota da produção
e análise de dados13
com o HP Print Beat

Monitorização remota do estado
das impressoras e dos trabalhos
com a HP PrintOS Mobile13

Gestão remota dos perfis dos
substratos
com o HP Configuration Center13

Controlo remoto das filas de NOVIDADE
espera de trabalhos das impressoras
com o HP Print Beat Live Production14

Transferência dos dados
das impressoras para o seu
sistema ERP/MIS

NOVIDADE

Conteúdo de formação
gratuito13

NOVIDADE

com o HP Print Beat Jobs API14

com a HP Learn

Conteúdo de formação premium14
com a HP Learn

Basic

Plus

Certifique-se de que imprime sempre nas
melhores condições.

Desfrute de uma melhor experiência de
soluções de assistência e impressão.

Como funciona?
1

Selecione um plano
Temos opções diferentes para as necessidades de
cada negócio. A sua subscrição inclui serviços
e soluções que disponibilizam conhecimentos úteis,
suporte e otimização das operações de impressão.

2

Ajudamo-lo na subscrição
Os nossos representantes e parceiros
HP podem ajudá-lo a escolher o plano certo
e ajudá-lo durante o processo de subscrição.

3

Após a subscrição,
mantenha-se na linha da frente
e desfrute da flexibilidade
Tem um acesso fácil a serviços e soluções sempre
atualizados. Além disso, pode atualizar o seu plano
consoante as necessidades do seu negócio.

Saiba mais em hp.com/go/professional-print-service-plans.

Impressão
surpreendente

Se está a pensar qual seria a impressora HP Latex ideal para si, então está no sítio certo. Obterá a mesma
qualidade de imagem e versatilidade de aplicações que encontra na HP Latex, mas, acima de tudo, terá um único
equipamento para tudo aquilo de que precisa. Vamos descobrir!

Estou extremamente satisfeito com os resultados…
e o feedback dos clientes tem sido excelente.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Impressão surpreendente
Soluções de impressão e corte HP Latex

HP Latex 115
Solução de impressão e corte Plus
Impressora HP Latex
Largura máxima do suporte de impressão

1,37 m (54 pol.)

Peso máximo do rolo

25 kg

Tinteiros

400 ml

Velocidade – Qualidade para aplicações de interior

12 m2/hora

Volume mensal recomendado

< 150 m2/mês

Ciclo de produtividade (máx.)

1400 m2/mês

Cortador HP Latex
Ciclo de corte (máx.)

135 cm, apenas para tamanhos padrão
de suportes de impressão

Aceleração máxima

Até 3G

Velocidade máxima de corte

Até 113 cm/seg. na diagonal

Precisão

0,2% de movimento ou 0,25 mm,
o que for maior

Força de corte

0 a 400 gramas de força descendente,
em incrementos de 5 gramas

Impressoras de
produção HP Latex
(até 1,63 m / 64 pol.)
Impressora HP Latex 115

Impressora HP Latex 315 Impressora HP Latex 335

Impressora HP Latex 365

Largura máxima do suporte
de impressão

1,37 m (54 pol.)

1,37 m (54 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

Tinteiros

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Peso máximo do rolo

25 kg

25 kg

42 kg

42 kg

Velocidade – Qualidade para
aplicações de interior

12 m2/hora

12 m2/hora

13 m2/hora

17 m2/hora

Volume mensal recomendado < 250 m2/mês

< 250 m2/mês

250 m2/mês

350 m2/mês

Ciclo de produtividade (máx.) 1400 m2/mês

1400 m2/mês

1500 m2/mês

2000 m2/mês

Impressão surpreendente

HP Latex 315
Solução de impressão e corte Plus

HP Latex 335
Solução de impressão e corte Plus

1,37 m (54 pol.)

1,63 m (64 pol.)

25 kg

42 kg

775 ml

775 ml

12 m2/hora

13 m2/hora

< 250 m2/mês

250 m2/mês

1400 m2/mês

1500 m2/mês

135 cm

158 cm

Até 3G

Até 3G

Até 113 cm/seg. (44 pol/seg) na diagonal

Até 113 cm/seg. (44 pol/seg) na diagonal

0,2% de movimento ou 0,25 mm,
o que for maior

0,2% de movimento ou 0,25 mm,
o que for maior

0 a 600 gramas de força descendente,
em incrementos de 5 gramas

0 a 600 gramas de força descendente,
em incrementos de 5 gramas

Impressora HP Latex 700

Impressora HP Latex 700 W

Impressora HP Latex 800

Impressora HP Latex 800 W

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1 litro

1 litro

3 litros

3 litros

55 kg

55 kg

55 kg

55 kg

21 m²/hora

21 m²/hora

25 m²/hora

25 m²/hora

340 m2/mês

400 m2/mês

850 m2/mês

900 m2/mês

2500 m2/mês

2700 m2/mês

3200 m2/mês

3500 m2/mês

Impressão surpreendente

Impressoras
industriais HP Latex
(até 3,2 m / 126 pol.)
HP Latex 1500

HP Latex 2700

Largura máxima do
suporte de impressão

3,2 m (126 pol.)

3,2 m (126 pol.)

Fornecimento de tinta

5 litros (cor)

5 litros (cor)

Rolo máximo

Rolo único: até 160 kg
Rolo duplo opcional: até 2 x 70 kg

Rolo único: até 300 kg¹⁵
Rolo duplo opcional: até 2 x 200 kg

Velocidade – Qualidade para
aplicações de interior

45 m²/hora

69 m²/hora

Velocidade – Qualidade para
aplicações de exterior

74 m²/hora

121 m²/hora

Volume mensal recomendado

3000 m²/mês

5000 m²/mês

Ciclo de produtividade (máx.)

12.000 m²/mês

35.000 m²/mês

Impressoras híbridas
HP Latex
Impressora HP Latex 1000
Tamanho máximo do suporte de impressão rígido

1625 x 1220 mm (64 x 48 pol.)

Espessura máxima do suporte de impressão

5 cm

Largura máxima do suporte de impressão

Placas com 1,64 m (64,4 pol.) de largura

Tinteiros

Tinteiros de 3 litros (cor e branco)

Peso máximo do rolo

Apenas disponível com o
Kit para impressão em rolo para HP Latex (acessório)

Velocidade – Produção para aplicações de interior (6 passagens, 100%)

28 m2/hora – 7 placas/hora

Impressão surpreendente

Impressora HP Latex 2700 W

Impressora HP Latex 3600

3,2 m (126 pol.)

3,2 m (126 pol.)

5 litros (cor),
3 litros (branco)

10 litros

Rolo único: até 300 kg¹⁵
Rolo duplo opcional: até 2 x 200 kg

Rolo único: até 300 kg
Rolo duplo: até 2 x 200 kg

69 m²/hora

77 m²/hora

121 m²/hora

120 m²/hora

5000 m²/mês

8000 m²/mês

35.000 m²/mês

35.000 m²/mês

Impressora HP Latex R1000 Plus

Impressora HP Latex R2000 Plus

1625 x 1220 mm (64 x 48 pol.)

2489 x 1220 mm (98 x 48 pol.)

5 cm

5 cm

Placas com 1,64 m (64 4 pol.) de largura

Placas com 2,5 m (98, pol.) de largura

Tinteiros de 3 litros (cor e branco)

Tinteiros de 5 litros (cor), Tinteiro de 3 litros (branco)

Rolo único: até 68 kg

Rolo único: até 100 kg

28 m2/hora – 7 placas/hora

43 m2/hora – 14 placas/hora

Impacto
ambiental

O seu local de trabalho não se resume apenas a uma secretária, mas tornou-se um espaço mais saudável.
A Tecnologia HP Latex utiliza tintas à base de água produzidas com 65% de água. Não só esta inovação é uma
abordagem mais saudável para o ambiente, mas impele-o a ser mais sustentável.

As vantagens ambientais são enormes...
Jon Sherman,
Flavor Paper

Impacto ambiental
A nossa nova geração de Tinteiros HP Latex16 oferece um perfil atrativo em termos de ambiente e saúde, tanto aos
fornecedores de serviços de impressão como aos seus clientes. Com credenciais relativas à qualidade do ar
interior,17 os Tinteiros HP Latex produzem impressões inodoras2 que podem ser usadas na sinalética interior e na
decoração de espaços interiores, como habitações, restaurantes, locais de venda a retalho e até mesmo hospitais.

Sem rótulos de
advertência de
perigo

Impressões
inodoras2

Sem níquel17

Não combustível5

Não inflamável5

Sem poluentes
atmosféricos
perigosos4

Certificações
ambientais17

Na qualidade de proprietário de uma impressora HP Latex, pode:
Imprimir o seu documento de credenciais ambientais e expô-lo
com orgulho para que todos possam vê-lo.18

Contribuir para o desenvolvimento do seu perfil ambiental com
o programa de formação HP EcoSolutions.

Aproveitar todas as oportunidades para reciclar os consumíveis HP elegíveis
para esse fim3 e para devolver os materiais de impressão da HP19 através dos
nossos programas simples de recolha.

A nossa nova geração de Tinteiros HP Latex foi desenvolvida a pensar na sustentabilidade e está em conformidade
com as certificações ambientais relevantes.20

UL ECOLOGO®17

HP Planet Partners³

Decoração completa de
espaços sem restrições17

A marca do manejo
florestal responsável21

Segurança para
brinquedos22

Nível 1 – Zero Discharge of
Hazardous Chemicals23

*Informação sobre o nível de emissões de substâncias
voláteis no ar interior, que representam um risco de
toxicidade por inalação, numa escala de classe que vai
de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões elevadas).

Crescimento surpreendente
A tecnologia da HP tem estado presente no processo de
crescimento da nossa empresa, desde o primeiro dia.
Eero Valge
Artproof

Quando se é proprietário de uma empresa, deve-se investir no trabalho e nos objetivos. A Tecnologia HP Latex
pretende elevar a sua empresa ao nível seguinte. Somos pessoas reais e, juntos, vamos causar grande impacto;
ambos adoramos o nosso trabalho.

1.

O Tinteiro HP Latex Revestimento melhora a resistência a riscos em impressões de baixo custo
em que a laminação não é possível ou é demasiado dispendiosa. Resistência a riscos com base
nos testes internos da HP realizados em fevereiro de 2022, em conformidade com a norma
ISO1518-2:2011. Estimativas calculadas pelo HP Media Performance Lab numa variedade de
suportes de impressão. A resistência da impressão à exposição no exterior foi testada de acordo
com a norma SAE J2527 utilizando Tinteiros HP Latex numa variedade de suportes de impressão,
incluindo suportes de impressão da HP; numa orientação vertical em condições de exposição no
exterior nominais simuladas para climas frios e quentes, incluindo exposição à luz solar direta e à
água; o desempenho pode variar à medida que as condições ambientais mudam. Resistência à
exposição com laminado utilizando o HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Os resultados podem
variar com base no desempenho dos suportes de impressão específicos.

2.

Existe um vasto conjunto de suportes de impressão com perfis de odor muito diferentes. Alguns
dos suportes de impressão podem afetar o desempenho odorífero da impressão final.

3.

Os consumíveis de impressão elegíveis para reciclagem variam consoante o fornecedor e a
impressora. O cartão do Tinteiro HP Eco-Carton é 100% reciclável através dos programas locais
de reciclagem de cartão/papel. Os materiais interiores do tinteiro, incluindo o saco de tinta, e as
cabeças de impressão podem ser devolvidos gratuitamente através do Programa HP Planet
Partners para reprocessamento de partes plásticas. Não são depositados em aterros sanitários.
Para devolver sacos de tinta e cabeças de impressão, e saber mais sobre as condições de
participação no Programa HP Planet Partners e a sua disponibilidade, consulte
http://www.hp.com/recycle; o programa poderá não estar disponível na sua jurisdição. Nos locais
onde este programa não está disponível, e para outros consumíveis não incluídos no mesmo,
consulte as autoridades locais responsáveis por questões referentes a resíduos para saber qual
o método de eliminação mais adequado.

4.

As tintas dos Tinteiros HP Latex foram submetidas a testes para deteção de poluentes
atmosféricos perigosos, conforme definido na Clean Air Act (Lei do Ar Limpo), segundo o Método
311 da U.S. Environmental Protection Agency (Agência de Proteção do Ambiente dos Estados
Unidos) (testes realizados em 2013), não tendo sido detetados quaisquer agentes poluentes.

5.

As tintas à base de água dos Tinteiros HP Latex não são classificadas como líquidos inflamáveis
nem combustíveis ao abrigo das regulamentações de transporte internacional ou das
regulamentações do United States Department of Transportation (USDOT). Testes realizados de
acordo com o método Pensky-Martens Closed Cup demonstram que o ponto de inflamação
é superior a 110 °C (230 °F).

6.

Consulte http://www.roadmaptozero.com. A impressão com Tinteiros HP Latex evita os
problemáticos monómeros reativos associados à impressão UV. Os monómeros de acrilato
presentes em tintas UV não curadas e tintas de gel UV podem provocar lesões na pele.

7.

O "HP Media Certification Program" ("Programa") disponibiliza informações aos fabricantes,
fornecedores e clientes dos suportes de impressão e estas informações ajudam na avaliação da
compatibilidade dos suportes de impressão com as impressoras e os tinteiros das soluções
gráficas da HP. Os suportes de impressão são fornecidos por fabricantes terceiros independentes.
A inclusão no Programa e a classificação "Certified for" não devem ser interpretados como uma
recomendação da HP relativamente a qualquer um dos suportes de impressão ou fabricantes.
A HP não representa nem presta qualquer tipo de garantia para qualquer suporte de impressão
no Programa, incluindo, entre outros, a disponibilidade, qualidade e desempenho dos suportes de
impressão ou as alterações do fabricante que possam ter impacto nas características desse
mesmo suporte de impressão. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem
aviso prévio. A HP não se responsabiliza relativamente à integridade ou precisão das informações
do Programa. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações
expressas de garantia que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do que é aqui
apresentado deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se
responsabiliza por eventuais omissões nem por eventuais erros técnicos ou editoriais aqui
apresentados. Estas informações são fornecidas gratuitamente "TAL COMO SE ENCONTRAM"
por cortesia da HP. A HP não presta qualquer garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita,
relativamente a estas informações. A HP não se responsabiliza por quaisquer danos diretos,
indiretos, especiais, acidentais ou consequenciais, quer se baseiem no contrato, num ato ilícito ou
em qualquer outra teoria legal associada ou resultante da execução ou utilização destas
informações.

8.

O desempenho pode variar consoante o suporte de impressão – para mais informações, consulte
hp.com/go/mediasolutionslocator ou contacte o seu fornecedor de suportes de impressão para
obter mais detalhes sobre a compatibilidade. Para obter melhores resultados, utilize têxteis que
não esticam. O coletor de pigmentos de tinta é necessário para têxteis porosos. A disponibilidade
das funcionalidades e o respetivo desempenho variam consoante a impressora. Algumas
funcionalidades são opcionais. Para mais informações, consulte as fichas técnicas de cada
produto em hp.com/go/latex.

9

Aplicável à Impressora HP Latex R2000 Plus. A opacidade elevada e a resistência ao amarelecimento
com o passar do tempo baseiam-se em testes internos do HP WeatherOmeter, realizados em
outubro de 2017, com o HP Latex Overcoat de 1 ponto por pixel, numa variedade de substratos
rígidos e flexíveis sem laminação. O amarelecimento baseia-se em L* e B* de amostras de branco
underflood. A funcionalidade de tinta branca poderá ser opcional e requer a aquisição do Kit de
Tinta Branca HP.

10.

Os Planos HP Professional Print Service são compatíveis com as Impressoras HP Latex séries
700 e 800, HP Latex série R, HP Latex série 1500, HP Latex série 2700 e HP Latex série 3000.
Alguns serviços dependem da impressora, do contrato de serviço e da disponibilidade na região.
Para mais informações, consulte hp.com/go/professional-print-service-plans.

11.

Para aceder a estes serviços, contacte o seu representante de vendas local da HP ou parceiro HP.

12.

O suporte pró-ativo do HP Service Center é ativado se a sua Impressora HP Latex estiver coberta
por uma Garantia de fábrica ativa ou fizer parte de um Plano HP Professional Print Service, e se
estiver registada no HP PrintOS. É necessário ter uma conta HP PrintOS, uma ligação à Internet
e um equipamento com capacidade de ligação à Internet. Para mais informações, consulte
http://www.printos.com.

13.

O conteúdo de formação gratuito da HP Learn, a monitorização remota da produção e as análises
do HP Print Beat, a HP PrintOS Mobile e o HP Configuration Center estão disponíveis,
gratuitamente, para todas as impressoras HP compatíveis com o HP PrintOS. É necessário ter
uma conta HP PrintOS, uma ligação à Internet e um equipamento com capacidade de ligação
à Internet. Para mais informações, consulte http://www.printos.com.

14.

O HP Print Beat Live Production, o HP Print Beat Jobs API e o conteúdo premium na HP Learn
apenas estão disponíveis com o plano Plus. É necessário ter uma conta HP PrintOS, uma ligação
à Internet e um equipamento com capacidade de ligação à Internet. Para mais informações,
consulte http://www.printos.com.

15.

As Impressoras HP Latex 2700 e 2700 W suportam rolos únicos de até 160 kg. A capacidade da
impressora pode ser aumentada para até 300 kg com o Rolo separador HP de 126 polegadas ou
o Kit de dois rolos jumbo para HP Latex série 2700. Não estão incluídos e são vendidos em
separado.

16.

A quarta geração de Tinteiros HP Latex é compatível com as Impressoras HP Latex 700, 800, 2700
e com as Impressoras HP Latex R1000, R1000 Plus e R2000 Plus.

17.

A Certificação UL ECOLOGO® aplica-se aos Tinteiros HP Latex de quarta geração. A certificação
UL ECOLOGO®, de acordo com a norma UL 2801, demonstra que uma tinta/tinteiro cumpre uma
série de critérios com vários atributos e com base no ciclo de vida relacionados com a saúde
humana e o ambiente (consulte http://www.ul.com/EL). A certificação UL GREENGUARD Gold
aplica-se a Tinteiros HP Latex. A certificação UL GREENGUARD Gold, de acordo com a norma UL
2818, demonstra que os produtos são certificados de acordo com as normas GREENGUARD da
UL para baixas emissões de químicos para o ar interior durante a utilização do produto. Para mais
informações, consulte ul.com/gg ou greenguard.org.

18.

O Certificado de Credenciais Ambientais está disponível para os fornecedores de serviços de
impressão como uma forma de demonstrar as credenciais ambientais dos produtos de
impressão HP Latex que adquiriu à HP, de acordo com as orientações de utilização. Estas
credenciais foram concedidas à HP. As lojas de impressão/fornecedores de serviços de
impressão têm de obter certificações e rótulos ecológicos diretamente junto das entidades
certificadoras. A HP não sugere ou atribui certificados ou rótulos ecológicos a lojas de
impressão/fornecedores de serviços de impressão, nem presta apoio a clientes no processo de
obtenção dessas certificações.

19.

A disponibilidade do programa de recolha de suportes de impressão de grande formato da
HP varia. Alguns papéis recicláveis da HP podem ser reciclados através de programas de
reciclagem habitualmente disponíveis. É possível que não existam programas de reciclagem na
sua área. Para mais informações, consulte HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

20.

Nem todas as certificações se aplicam a todas as gerações de Tinteiros HP Latex. Para mais
informações, consulte as fichas técnicas de cada produto em hp.com/go/latex.

21.

Aplicável a alguns materiais de impressão de grande formato da HP. Código de licença de marca
comercial BMG: FSC®-C115319; consulte us.fsc.org. Código de licença de marca comercial HP:
FSC®-C017543; consulte us.fsc.org. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão
disponíveis em todas as regiões. Para mais informações acerca dos materiais de impressão de
grande formato da HP, consulte HPLFMedia.com.

22.

As tintas dos Tinteiros HP Latex da quarta geração foram testadas e foi comprovada a sua
conformidade com os seguintes protocolos e métodos de segurança para brinquedos: EN 71-3,
EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 e SOR 2018-83. A HP não
recomenda a utilização de tintas para brinquedos destinados a crianças com menos de 3 anos.

23.

Aplicável às tintas HP Latex. O Nível 1 do Roadmap to Zero da ZDHC demonstra que um
tinteiro/tinta está em conformidade ou cumpre os requisitos da ZDHC Manufacturing Restricted
Substances List (ZDHC MRSL) versão 1.1, uma lista de substâncias químicas proibidas de
utilização intencional durante a produção. A ZDHC é uma organização dedicada à eliminação de
produtos químicos perigosos e à implementação de produtos químicos sustentáveis nos
sectores das peles, dos têxteis e sintéticos. O Roadmap to Zero Program é uma organização
composta por várias partes interessadas, entre os quais marcas, afiliados de cadeias
importantes e associados que trabalham em colaboração para implementar as práticas de
gestão responsável de substâncias químicas. Consulte roadmaptozero.com.
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