Tecnologia
HP Latex
Impacte os negócios, os clientes e a comunidade

Histórias impactantes
Graças a você, ideias são concretizadas e marcas
são trazidas à realidade em todo o mundo. Conforme
destacado nestas páginas, você e seus clientes nos
veem como a empresa mais inovadora do mundo em
impressão gráfica. E agora estamos dando a vocês o
poder de levar as coisas a um nível ainda mais alto.
Descubra a confiança para dizer “sim” para todas as
solicitações.

A HP Latex permitiu que a Publierre se
reposicionasse em um mercado muito
complicado, em que a exigência é sempre pela
melhor qualidade, pelos menores custos e com
grande velocidade.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

Nossa impressora HP Latex está
revolucionando a forma como fazemos
negócios... Chegamos ao nosso futuro e ele
é muito animador.

Ed Williams,
Texton, Inc.

Comparada à tecnologia atual, a adesão
é superior, a gama de cores é maior e a qualidade
de impressão é precisa. Com a impressora
HP Latex R2000, podemos redefinir os limites para
nossos clientes.

Adam Parnell,
Easy Signs

…usamos a tecnologia HP Latex para levar
a tinta a diferentes substratos, e é isso que
nossos clientes estão procurando — eles estão
procurando algo diferente.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

Bem-vindo
à Máquina de Sim

Quando os clientes chegam até você com desafios únicos e oportunidades inovadoras, você quer
ter o poder de assumir qualquer coisa. Ao acrescentar a tecnologia HP Latex ao seu arsenal de
impressão, você pode imprimir em uma grande variedade de substratos, oferecer a mais alta
qualidade ao longo do tempo e entregar projetos no mesmo dia.

Diga sim
Versatilidade de aplicações
Imprima em uma ampla variedade de substratos e obtenha impressões duráveis e resistentes a arranhões
com as tintas HP Latex.1 Com nosso sistema de cura de alta eficiência, as impressões saem secas e prontas
para o uso.

Alta qualidade e produtividade
Obtenha a cor, a qualidade e a consistência que você espera com cabeças de impressão HP Latex e o
espectrofotômetro. O Otimizador HP Latex e o Sensor óptico de avanço de mídia permitem alta qualidade
mesmo em altos níveis de produtividade.

Projetadas para sustentabilidade de ponta a ponta
Garanta uma abordagem mais sustentável com tintas à base de água e impressões inodoras3 que permitem
alcançar mais espaços internos. Além disso, com nosso programa de devolução gratuita e prática, os
suprimentos e materiais de impressão qualificados da HP podem ser facilmente devolvidos ou reciclados.3

O que diferencia as tintas HP Latex?
As Tintas HP Latex consistem em até 65% de água e são projetadas para evitar os riscos associados a tintas
ecologicamente solventes e UV. Elas contêm um nível zero de Poluentes perigosos do ar (HAPs),4 não são
inflamáveis e não são combustíveis.5 Elas não liberam ozônio e evitam produtos químicos monoméricos reativos
problemáticos.6

O que há nas tintas HP Latex?
Cada gota de tinta contém três elementos principais:
Veículo de tinta líquida
(água e agente umidificante e umectante)
Partículas de pigmentos
Partículas de polímero de látex

A tecnologia HP Latex usa a Polimerização de dispersão
aquosa para produzir impressões mais duráveis.

Fase de aplicação
O veículo de tinta líquido carrega o
polímero de látex e as partículas de
pigmento até a superfície da mídia
de impressão.

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

Fase de cura
As partículas de látex formam uma
camada durável para proteger o
corante, resultando em impressões
secas e prontas para o uso.

Tecnologias e
recursos de impacto

No ambiente de negócios de hoje, encontrar sua vantagem competitiva é fundamental. Com mais versatilidade de
aplicações e impressões que já saem secas — de rígidas a flexíveis — a tecnologia HP Latex entrega resultado de
alta qualidade em praticamente qualquer substrato. Agora sua empresa pode aceitar todos os desafios e abraçar
todas as oportunidades.

…imagens que atendem às demandas de hoje.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Soluções inteligentes de
um parceiro em quem
você pode confiar
A tecnologia HP Latex está tornando mais fácil que nunca encontrar a mídia certa para qualquer trabalho. Veja
como nossa ampla seleção de opções de mídias e acabamentos, com soluções de ponta a ponta, pode ajudá-lo
a ampliar suas aplicações — e sua empresa.

Soluções de mídia HP
HP e tecnologia ColorPRO
A HP oferece uma ampla gama de materiais de impressão projetados juntamente com as tintas e impressoras
HP Latex para ótima qualidade de imagem, consistência e confiabilidade. Além disso, todos os materiais HP que
levam o logo da tecnologia ColorPRO são projetados para fornecer excelência de cores e qualidade de
impressão aprimorada para entregar resultados espetaculares.

Mídia certificada para tintas HP Latex8
Com mais de 800 fornecedores reconhecidos em todo o mundo, fica fácil encontrar mídia certificada para tintas
HP Latex. Explore novas aplicações e identifique os substratos que atendem às suas expectativas.
Explore nossa abrangente lista de mídias compatíveis em hp.com/go/mediasolutionslocator

Aplicações de decoração
Persianas

Telas

Adicione cores, design e identidade
de marca a cortinas, persianas
e decorações internas de janelas ou
vitrines.

Estique e dobre sem quebras, do
envelopamento a grandes formatos,
eliminando a necessidade de
laminação.

Revestimentos de parede

Tecidos8 para design
de interiores

Expanda suas ofertas e conquiste
novas possibilidades de lucro com
revestimentos de parede e murais
fotográficos personalizados.

Diferencie seu portfólio com uma
variedade de aplicações para
design de interiores laváveis
e inodoras2.

Couro sintético

Laminados

Ofereça aplicações incríveis
e exclusivas imprimindo em couro
artificial com base em PU e PVC.

Crie designs atraentes e exclusivos
em laminados de PVC feitos sob
medida para as necessidades do
cliente.

Soluções de Parceiros HP
Design e software

RIP e gerenciamento de cores

Manuseio
de mídia

Acabamento

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Aplicações de sinalização
Varejo

Sinalização exterior

Crie displays promocionais atraentes e
forneça cores uniformes em substratos
rígidos e flexíveis para as campanhas dos
seus clientes.

Produza banners inesquecíveis e crie
envelopamentos que permanecem
duráveis em condições externas.

Painéis iluminados (Backlights)

Eventos e exposições

Entregue aplicações vibrantes para
backlight que deixam impressões
duradouras.

Ofereça consistência de cores para
marcas em substratos rígidos e flexíveis,
ideal para aplicações internas.

Comunicação visual
impressa em tecido

Envelopamento de veículos

Expanda sua oferta de sinalizações com
uma variedade de tecidos duráveis.9

Amplie seus negócios com envelopamentos
de veículos de alta qualidade e fáceis de
instalar. As tintas HP Latex produzem
impressões que já saem secas, permitindo
laminação instantânea.

Imagens para vitrines

Etiquetas e adesivos

Diferencie-se com brancos de alta
opacidade que resistem ao amarelamento
por ação do tempo.9

Produza imagens detalhadas e duráveis
com adesivos de parede, imagens para
vitrines e adesivos para veículos.

Vestuário personalizável

Embalagem

Crie itens laváveis de alta qualidade,
como camisetas, moletons, sacolas de
compras, aventais e muito mais.

Diga sim a prazos curtos e crie
embalagens personalizadas de grande
impacto. As tintas flexíveis HP Latex
permitem excelente dobra sem quebrar.

Planos de serviço
de impressão
10
profissional HP
Adquira uma eficiência incrível. Libere seu crescimento.

Proporcione
eficiência e
crescimento
com uma nova experiência de serviços e soluções de impressão
Nessa era de gratificação imediata, prestadores de
serviços de impressão como você dependem de suas
impressoras para uma produção constante e
confiável. Você está buscando constantemente por
novas maneiras de aprimorar a eficiência e evitar
sobrecarregar os recursos. Mas os equipamentos
podem ajudar apenas até certo ponto.

Os modelos de serviço e complementos de software
também influenciam em sua experiência geral. Na HP,
temos uma missão em que equipamentos, software e
suporte se integram e se complementam. Uma missão
em que serviços e soluções de impressão se alinham
mais precisamente às suas necessidades comerciais
específicas para que você possa contemplar o futuro
com confiança.

Planos de serviços de
impressão profissional HP10
Os Planos de serviços de impressão
profissional HP10 oferecem uma
combinação de serviços e soluções de
impressão inteligentes para cada
necessidade comercial, disponibilizando
conhecimento prático, suporte e
otimização de operação de impressão.
Em suma, são ofertas de assinatura de
ponta a ponta que o ajudam a aprimorar
radicalmente a eficiência e a ampliar seus
negócios.

Veja como os Planos de serviços de impressão profissional
HP10 podem ajudá-lo:

Suporte

Otimize

Maximize o tempo de operação da
impressora obtendo o nível correto
de suporte quando necessário.

Tenha mais controle com aplicativos
de software para monitorar e
otimizar fluxos de trabalho de
impressão.

Aprimore
Torne-se mais autossuficiente e
informado com treinamentos que
aprimoram suas capacidades.

Como não há duas empresas iguais, oferecemos diferentes pacotes adequados para diferentes necessidades, até
mesmo as que evoluem e mudam ao longo do tempo. A tabela a seguir oferece uma visão geral de cada plano e do
que está incluído.

Suporte remoto11
Peças de reposição e kits
de manutenção11
Suporte no local de trabalho11
Suporte proativo

APRIMORADO

com a Central de serviço HP12

Monitore remotamente a produção
e a análise de dados13
com o HP Print Beat

Monitore remotamente o status da
impressora e os trabalhos
com o HP PrintOS Mobile13

Gerencie remotamente perfis
de substrato
com o Centro de configurações HP13

Controle remotamente filas
de trabalhos das impressoras

NOVO

com o HP Print Beat Live Production14

NOVO
Transfira dados das
impressoras para seu sistema ERP/MIS

com a API HP Print Beat Jobs14

Conteúdo de treinamento gratuito13
com o HP Learn

Conteúdo de treinamento
Premium14
com o HP Learn

NOVO

Básico

Plus

Garanta que esteja sempre imprimindo nas
melhores condições

Desfrute de uma experiência aprimorada
de serviços e soluções de impressão

Como funciona
1

Selecione um plano
Temos diferentes opções para cada necessidade
comercial. Sua assinatura inclui serviços e soluções
que oferecem conhecimento prático, suporte e
otimização da operação de impressão.

2

Nós o ajudamos com
a assinatura
Nossos parceiros e representantes de vendas
HP podem ajudá-lo a escolher o plano certo e
guiá-lo no processo de assinatura.

3

Com a inscrição,
antecipe-se e aproveite
a flexibilidade
Você tem acesso fácil a serviços e soluções
atualizados continuamente. Além disso, é possível
atualizar seu plano de acordo com suas
necessidades comerciais.

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

Impressão
impactante

Se está pensando em qual impressora HP Latex seria perfeita para você, está no lugar certo. Você encontrará a
mesma qualidade de imagem e versatilidade de aplicações da HP Latex em todo o portfólio, mas na realidade, há
um produto específico para as suas necessidades. Vamos descobrir.

Estou extremamente feliz com os resultados…
E o feedback dos clientes tem sido ótimo.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Impressão impactante

Solução de impressão
e recorte HP Latex 115 Plus
Impressora HP Latex
Largura máxima da mídia

1,37 m/54 pol.

Peso máximo do rolo

25 kg

Suprimento de tinta

400 ml

Velocidade: qualidade interna

12m2/hora

Volume mensal sugerido

<150 m2/mês

Ciclo máximo de trabalho

1.400 m2/mês

Cortadora HP Latex
Ciclo máximo de corte

135 cm/53,1 pol., apenas para tamanhos
de mídia padrão

Aceleração máxima

Até 3G

Velocidade máxima de corte

Até 113 cm/s (44 pol./s) na diagonal

Precisão

0,2% de movimento ou 0,25 mm/0,01 pol.,
o que for maior

Força de corte

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

Impressoras de
produção HP Latex
(até 1,63 m/64 pol.)
Impressoras HP Latex 115 Impressora HP Latex 315 Impressora HP Latex 335

Impressora HP Latex 365

Largura máxima da mídia

1,37 m/54 pol.

1,37 m/54 pol.

1,63 m/64 pol.

1,63 m/64 pol.

Suprimento de tinta

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Peso máximo do rolo

25 kg

25 kg

42 kg

42 kg

Velocidade: qualidade interna

12 m2/hora

12 m2/hora

13 m2/hora

17 m2/hora

Volume mensal sugerido

<250 m2/mês

<250 m2/mês

250 m2/mês

350 m2/mês

Ciclo máximo de trabalho

1.400 m2/mês

1.400 m2/mês

1.500 m2/mês

2.000 m2/mês

Impressão impactante

Solução de impressão
e recorte HP Latex 315 Plus

Impressora HP
HP Latex 335 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

1.400 m2/mês

1.500 m2/mês

135 cm/53,1 pol.

158 cm/62,2 pol.

Até 3G

Até 3G

Até 113 cm/s (44 pol.) na diagonal

Até 113 cm/s (44 pol.) na diagonal

0,2% de movimento ou 0,25 mm/0,01 pol.,
o que for maior

0,2% de movimento ou 0,25 mm/0,01 pol.,
o que for maior

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

0 a 600 gramas de força descendente,
em etapas 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

2.500 m2/mês

2.700 m2/mês

3.200 m2/mês

3.500 m2/mês

Impressão impactante

Impressoras
industriais HP Latex
(até 3,2 m/126 pol.)
HP Latex 2700

HP Latex 1500

HP Latex 2700 W

Largura máxima da mídia

3,2 m/126 pol.

3,2 m/126 pol.

3,2 m/126 pol.

Suprimento de tinta

5 litros em cores

5 litros em cores

5 litros em cores,
3 litros branco

Peso máximo do rolo

Um rolo de até
160 kg
Rolo duplo opcional de até
2x70 kg

Um rolo de até
300 kg¹⁵
Rolo duplo opcional de até
2x200 kg

Um rolo de até
300 kg¹⁵
Rolo duplo opcional de até
2x200 kg

Velocidade: qualidade interna

45m²/hora

69 m²/hora

69 m²/hora

Velocidade: qualidade externa

74m²/hora

121 m²/hora

121 m²/hora

Volume mensal sugerido

3.000 m²/mês

5.000 m²/mês

5.000 m²/mês

Ciclo máximo de trabalho

12.000 m²/mês

35.000 m²/mês

35.000 m²/mês

Impressoras híbridas HP Latex
Impressora HP Latex 1000
Tamanho máximo de mídia rígida

1625 x 1220 mm/64 x 48 pol.

Espessura máxima da mídia

5 cm/2 pol.

Largura máxima da mídia

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

Suprimento de tinta

Cartuchos de tinta de 3 litros (coloridos e brancos)

Máximo de rolos

Disponível apenas com o Kit de acessórios
de impressão por rolo HP Latex R1000

Velocidade: produção interna (6 passadas, 100%)

28 m2/h 7 placas/hora

Impressão impactante

Impressora HP Latex

HP Latex 2700 W Plus

Impressora HP Latex 3600

3,2 m/126 pol.

3,2 m/126 pol.

3,2 m/126 pol.

5 litros em cores

5 litros em cores,
3 litros branco

10 litros

Um rolo de até
300 kg
Rolo duplo opcional de até
2x200 kg

Um rolo de até
300 kg
Rolo duplo opcional de até
2x200 kg

Um rolo até 300 kg
Rolo duplo até 2x200 kg

69 m²/hora

69 m²/hora

77 m²/hora

121 m²/hora

121 m²/hora

120 m²/hora

50,000 ft2/mês
5.000 m²/mês

50,000 ft2/mês
5.000 m²/mês

8.000 m²/mês

350,000 ft2/mês
35.000 m²/mês

350,000 ft2/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/2 pol.

5 cm/2 pol.

Placas de 1,64 m (164,4 pol.) de largura

Placas de 2,5 m (98,4 pol.) de largura

Cartuchos de tinta de 3 litros (coloridos e brancos)

Cartuchos de tinta colorida de 5 litros, 3 litros de branco

Rolo único de até 68 kg

Rolo único de até 100 kg

28 m2/h - 7 placas/hora

43 m2/h - 14 placas/hora

Impacto
ambiental

Você não é responsável apenas por seu trabalho. Seus negócios são responsáveis por um local de trabalho
mais saudável. A tecnologia HP Latex usa tintas feitas com 65% de água. Essa inovação não é apenas uma
melhor abordagem para o meio ambiente, mas também dá a você o poder de se tornar mais sustentável.

Os benefícios ambientais são enormes…
Jon Sherman,
Flavor Paper

Impacto ambiental
Nossa nova geração de tintas HP Latex16 oferece um perfil ambiental e de saúde interessante para provedores de
serviço de impressão e seus clientes. Com credenciais que abordam preocupações de qualidade do ar em
ambientes internos,17 as tintas HP Latex produzem impressões inodoras2 que podem ser usadas para sinalização
interna e decoração de interiores, como casas, restaurantes, lojas e até hospitais.

Sem etiquetas
de aviso de
perigo

Impressões
inodoras2
Livre de
níquel17

Não combustível5

Não inflamável5

Sem poluentes
perigosos do ar4

Certificações
ambientais17

Como proprietário de uma impressora HP Latex, você pode:
Imprimir seus documentos credenciais ambientais e exibi-los
com orgulho para que todos vejam.18

Melhorar seu perfil ambiental com o programa de
treinamento HP EcoSolutions.

Aproveitar as oportunidades para reciclar suprimentos elegíveis HP3 e retornar
materiais de impressão HP19 por meio de nossos programas de devolução.

Nossa nova geração de tintas HP Latex foi desenvolvida com a sustentabilidade em mente para atender às
certificações ambientais que importam.20

UL ECOLOGO®17

Irrestrito para decoração
completa de interiores17

HP Planet Partners 3

A marca de gestão
florestal responsável21

Segurança de brinquedos22

Nível 1 - Descarte zero de
produtos químicos perigosos23

* 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).

Crescimento impactante
A tecnologia HP tem feito parte da construção da
nossa empresa desde o primeiro dia.
Eero Valge
Artproof

Quando você é o proprietário de uma empresa, você está pessoalmente envolvido — no seu trabalho e nos seus
objetivos. A tecnologia HP Latex foi projetada para levar a sua empresa para o próximo nível. Juntos, somos
pessoas reais gerando um impacto real e, assim como você, amamos o que fazemos.

1

O HP Latex Overcoat melhora a resistência contra arranhões em impressões de baixo custo em
que a laminação pode ser inviável ou cara demais. Resistência a arranhões baseada nos testes
internos da HP em fevereiro de 2022, com base na ISO1518-2:2011. Estimativas do HP Media
Performance Lab em diversas mídias. Permanência em exposição externa testada de acordo
com a SAE J2527 usando tintas HP Latex em várias mídias, incluindo mídias HP; em uma
exibição vertical em condições nominais simuladas de exposição para uso externo para
determinadas temperaturas altas e baixas, incluindo exposição direta à luz solar e água;
o desempenho pode variar de acordo com mudanças nas condições ambientais. Permanência
da imagem laminada usando-se a HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Os resultados podem
variar com base no desempenho da mídia específica.

2

Há um amplo conjunto de mídias com perfis de odor muito diferentes. Alguns dos materiais de
impressão podem afetar o desempenho de odor da impressão final.

3

Suprimentos de impressão elegíveis para reciclagem variam por suprimento e impressora.
A embalagem externa do cartucho de tinta HP Eco-Carton é 100% reciclável em programas
locais para papelão/papel. Os materiais internos, incluindo a bolsa de tinta e os cabeçotes de
impressão, podem ser devolvidos gratuitamente ao programa HP Planet Partners para
reprocessamento de peças plásticas. Zero aterro sanitário. Para a devolução do saco de tinta
e da cabeça de impressão, visite http://www.hp.com/recycle para ver como participar e para
a disponibilidade do programa HP Planet Partners; o programa pode não estar disponível em
sua região. Quando esse programa não estiver disponível e no caso de outros consumíveis não
inclusos nele, fale com as autoridades locais responsáveis pelo destino de resíduos para se
informar sobre a forma correta de descarte.

4

As tintas HP Latex foram testadas para poluentes perigosos do ar, como definido no Clean Air
Act, pelo método 311 da Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA (teste realizado em 2013),
e nada foi detectado.

5

As tintas HP Latex à base de água não são classificadas como líquidos inflamáveis ou
combustíveis segundo as regulamentações do USDOT ou as leis de transporte internacionais.
O teste feito de acordo com o método Closed Cup Pensky-Martens demonstrou um ponto de
fulgor maior que 110 °C (230 °F).

6

Consulte http://www.roadmaptozero.com. A impressão com tintas HP Latex não contém os
monômeros reativos problemáticos associados à impressão UV. Monômeros de acrilato
presentes nas tintas UV não curadas e tintas UV-gel podem danificar a pele.

7

O “Programa de Certificação de Mídia” (“Programa”) da HP fornece informações para
fabricantes de mídias, fornecedores e clientes para auxiliar na avaliação da compatibilidade de
mídias com impressoras e tintas da empresa de Soluções Gráficas da HP. A mídia é fornecida
por fabricantes terceiros independentes. A inclusão no Programa e mídia “certificada por” não
devem ser interpretados como um endosso da HP para nenhuma das mídias ou fabricantes.
A HP não faz nenhuma afirmação ou garantia de qualquer tipo para qualquer mídia no
Programa, incluindo, mas não limitado a disponibilidade de mídia, qualidade de mídia,
desempenho de mídia ou alterações do fabricante que possam impactar qualquer
característica da mídia. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso.
A HP não faz nenhuma afirmação com relação à integralidade ou precisão das informações.
As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia
expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve
ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros
técnicos ou erros editoriais contidos neste documento. Estas informações são fornecidas
como uma cortesia, gratuitamente, “NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM” pela HP. A HP não
oferece garantia expressa ou implícita de nenhum tipo com relação a estas informações.
A HP não deve ser responsabilizada por nenhum dano direto, indireto, especial, incidental ou
consequente, seja baseado em contrato, ato ilícito ou qualquer outro ato doutrinário associado
ou decorrente do fornecimento ou uso destas informações.

8

O desempenho pode variar de acordo com a mídia. Para obter mais informações, consulte
hp.com/go/mediasolutionslocator ou consulte o fornecedor de mídia para obter informações
sobre compatibilidade. Para obter os melhores resultados, use mídia têxtil sem elasticidade.
O coletor de tinta é necessário para têxteis porosos. A disponibilidade de recursos e o
desempenho relacionado variam conforme a impressora e podem ser opcionais. Consulte
documentos de produtos específicos para obter mais informações em hp.com/go/latex.

9

Aplicável à impressora HP Latex R2000 Plus. Alta opacidade e resistência a amarelamento ao
longo do tempo com base no teste interno da HP WeatherOmeter em outubro de 2017 com
HP Latex Overcoat de 1 ponto por pixel em diversos substratos não laminados rígidos e flexíveis.
Amarelamento baseado em L* e B* de amostras brancas underflood. O recurso de tinta branca
pode ser opcional, exigindo a compra do Kit opcional de tinta branca da HP.

10

Os Planos de serviços de impressão profissional HP são compatíveis com as impressoras
HP Latex séries 700 e 800, as impressoras HP Latex série R, as impressoras HP Latex 1500, as
impressoras HP Latex série 2700 e as impressoras HP Latex série 3000. Alguns serviços
dependem da impressora, do contrato de serviço e da disponibilidade regional.
Acesse hp.com/go/professional-print-service-plans para obter mais informações.

11.

Para acessar esses serviços, entre em contato com seu representante de vendas local HP ou
parceiro HP.

12.

O suporte proativo da Central de serviço HP está disponível se sua impressora HP Latex tiver
uma Garantia de fábrica ativa ou se for parte de um Plano de serviços de impressão profissional
HP e estiver registrada no HP PrintOS. Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet
e dispositivo conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

13.

O conteúdo de treinamento gratuito do HP Learn, o monitoramento remoto de produção
e análises do HP Print Beat, o HP PrintOS Mobile e o Centro de configurações HP estão
disponíveis gratuitamente para todas as impressoras HP compatíveis com o HP PrintOS.
Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet e dispositivo conectado à Internet.
Consulte mais informações em http://www.printos.com.

14.

O conteúdo Premium do HP Learn, o Print Beat Live Production e a API Print Beat Jobs estão
disponíveis apenas no plano Plus. Requer uma conta HP PrintOS, conexão com a Internet
e dispositivo conectado à Internet. Consulte mais informações em http://www.printos.com.

15.

As impressoras HP Latex 2700 e 2700 W aceitam rolos únicos de até 160 kg. A capacidade das
impressoras pode ser aumentada até 300 kg com o rolete de apoio HP de 126 pol. opcional ou
o kit de rolo duplo jumbo da série HP Latex 2700. Não incluído, vendido separadamente.

16

A quarta geração de tintas HP Latex é compatível com as impressoras HP Latex séries 700, 800,
2700 e as impressoras HP Latex R1000, R1000 Plus e R2000 Plus.

17

A certificação UL ECOLOGO® é aplicável a tintas HP Latex de quarta geração. A certificação UL
ECOLOGO® referente à norma UL 2801 demonstra que uma tinta atende a diversos critérios
com vários atributos baseados no ciclo de vida e relacionados à saúde humana e a questões
ambientais (consulte ul.com/EL). A certificação UL GREENGUARD GOLD é aplicável às tintas
HP Latex. A certificação UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demonstra que os produtos são
certificados de acordo com os padrões UL GREENGUARD em termos de baixa emissão química
em ambientes internos durante o uso do produto. Para obter mais informações, acesse
ul.com/gg ou greenguard.org.

18

O Certificado de credenciais ambientais está disponível para PSPs como um meio de
demonstrar as credenciais ambientais dos ativos de impressão HP Latex que você adquiriu
da HP, de acordo com as instruções de uso. Essas credenciais foram concedidas à HP.
Gráficas/prestadores de serviço de impressão devem buscar certificações e selos ecológicos
diretamente com os órgãos de certificação. A HP não deixa implícita nem oferece certificação
nem rótulos ecológicos a gráficas/PSPs nem oferece suporte ao processamento dessas
certificações por clientes individuais.

19

A disponibilidade do programa de retorno de Mídias em grandes formatos HP pode variar.
Alguns papéis HP recicláveis podem ser reciclados por meio de programas de reciclagem
disponíveis normalmente. Os programas de reciclagem podem não existir em sua região.
Acesse HPLFMedia.com/hp/ecosolutions para detalhes.

20

Nem todas as certificações são aplicáveis a todas as gerações de tintas HP Latex. Consulte
documentos de produtos específicos para obter mais informações em hp.com/go/latex.

21

Aplicável a materiais de impressão de grandes formatos HP selecionados. Código de licença da
marca comercial BMG FSC®-C115319, consulte us.fsc.org. Código de licença da marca comercial
HP FSC®-C017543, consulte us.fsc.org. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão
disponíveis em todas as regiões. Para informações sobre os materiais de impressão em
grandes formatos HP, acesse HPLFMedia.com.

22

As tintas HP Latex de quarta geração foram testadas e demonstraram conformidade com os
seguintes métodos e protocolos de segurança de 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 o uso de
tintas em brinquedos destinados a crianças com menos de 3 anos de idade.

23

Aplicável a tintas HP Latex. O Roadmap to Zero da ZDHC nível 1 demonstra que uma tinta está
em conformidade com ou atende aos padrões da Lista de substâncias restritas de fabricação
da ZDHC (ZDHC MRSL) versão 1.1, uma lista de substâncias químicas banidas do uso intencional
durante a produção. A ZDHC é uma organização dedicada a eliminar os produtos químicos
perigosos e implementar produtos químicos sustentáveis nos setores de couro, têxtil e sintéticos.
O programa Roadmap to Zero é uma organização com várias partes interessadas que inclui
marcas, afiliados de cadeia de valores e associados, os quais trabalham de maneira
colaborativa para implementarem práticas responsáveis de gerenciamento de produtos
químicos. Acesse roadmaptozero.com.
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