HP Latex
teknik
Påverka företag, kunder och samhälle

Effektfulla berättelser
Tack vare dig så görs visioner till verklighet och
märken kommer till liv runtom i världen. På dessa
sidor visas det att du och dina kunder ser oss som
världens innovatör inom grafikskrivare. Och nu så ger
vi dig möjligheten att gå ännu längre. Våga svara ”ja”
på alla förfrågningar.

HP Latex har gjort det möjligt för Publierre att
ompositionera sig på en väldigt komplicerad
marknad, med ständiga krav på hög kvalitet, till
den lägsta kostnaden och med snabb leverans.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

Vår HP Latex skrivare revolutionerar vårt sätt
att bedriva vår verksamhet...Vi befinner oss
i framtiden och det är väldigt, väldigt spännande.

Ed Williams,
Texton, Inc.

Jämfört med nuvarande teknik är vidhäftningen
överlägsen, färgskalan är större och
utskriftskvaliteten är perfekt. HP Latex R2000
skrivaren bidrar till att vi kan göra mer för våra
kunder.

Adam Parnell,
Easy Signs

…Vi använder HP Latex-teknik för att få bläcket på
alla olika substrat och det är verkligen vad våra
kunder vill ha–de vill ha något annorlunda.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

Välkommen till maskinerna
som tackar Ja

När kunder kommer till dig med unika utmaningar och innovativa möjligheter, vill du ha möjligheten att
utföra detta. Genom att lägga till HP Latex-teknik till din skrivarsamling, kan du trycka på ett stort urval
av substrat, erbjuda hög kvalitet över tid och leverera projekt samma dag.

Säg ja
Många tillämpningsområden.
Gör tryck på ett brett utbud av substrat och få reptåliga, hållbara tryck med HP Latex bläck.1 Med vårt
högeffektiva härdningssystem kommer trycken ut torra och klara att användas.

Hög kvalitet och produktivitet
Få färgen, kvaliteten och konsistensen du förväntar dig med HP Latex skrivarhuvuden och spektrofotometern.
HP Latex Optimizer och vår Optical Media Advance Sensor ger hög kvalitet även vid höga produktionsnivåer.

Designad för komplett hållbarhet
Anamma en mer hållbar metod med vattenbaserade bläck och luktfria tryck3 som öppnar möjligheter för
inomhusbruk. Dessutom, med vårt kostnadsfria och praktiska återvinningsprogram kan berättigade
HP tillbehör och utskriftsmaterial enkelt returneras och återvinnas.3

Vad gör HP Latex bläck annorlunda
HP Latex bläck består av upp till 65 % vatten och är utformade för att undvika riskerna som är förknippade med
miljölösliga bläck och UV-bläck. De innehåller noll farliga luftföroreningar (HAP),4 är icke brandfarliga och ej
lättantändliga.5 De släpper inte ut ozon och undviker den problematiska reaktiva monomerkemin.6

Vad finns i HP Latex bläck?
Varje bläckdroppe består av tre huvudelement:
Flytande bläck
(vatten, vätmedel och fuktighetsbevarande medel)
Pigmentpartiklar
Latex polymerpartiklar

HP Latex-teknik använder polymeriserad vattendispersion
för att producera mer hållbara tryck.

Applikationsfas

Torkningsfas

Härdningsfas

Det flytande bläcket för

Värmestrålning och forcerat

Latexpartiklar bildar ett hållbart

latexpolymer och pigmentpartiklar

luftflöde evaporerar de mesta

lager för att skydda färgmedlet,

till tryckmediets yta.

vattnet – lämnar ett jämnt

med torra och klara tryck som

polymerlager.

resultat.

Effektfull teknik
och kapacitet

I dagens företagsklimat är det viktigt att finna sin konkurrensfördel. Med större mångsidighet och tryck som
kommer ut torra–från styva till flexibla–HP Latex-teknik ger högkvalitativt resultat på nästan alla substrat. Nu kan
du ta dig an alla utmaningar och välkomna alla möjligheter.

…grafik som uppfyller den dagliga efterfrågan.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Smarta lösningar
från en partner
som du kan lita på
HP Latex-teknik gör det enklare än någonsin att hitta rätt media för alla jobb. Se hur vårt breda urval av media och
efterbehandlingsalternativ, med kompletta lösningar kan utveckla dina appliceringar–och din verksamhet.

HP Media Solutions
HP och ColorPRO-teknik
HP erbjuder ett omfattande utbud av utskriftsmaterial som är designade tillsammans med HP Latex bläck och
skrivare för optimal bildkvalitet, konsistens och tillförlitlighet. Dessutom, allt material från HP med
ColorPRO-teknikens logotyp är designade för att ge utmärkt färg och förbättrad tryckkvalitet för att ge
enastående resultat.

Media certifierade för HP Latex bläck8
Med fler än 800 erkända leverantörer över hela världen, gör vi det enkelt att hitta media som är certifierad för
HP Latex bläck. Utforska nya appliceringar och hitta substrat som lever upp till dina förväntningar.
Utforska vår omfattande lista med kompatibel media på hp.com/go/mediasolutionslocator

Dekortillämpningar
Persienner

Kanvas

Sätt färg, design och
varumärkesidentitet på markiser,
persienner och
fönsterbehandlingar inomhus.

Sträck ut och vik utan att det
spricker – från inlindat till brett
format – eliminera behovet av
laminering.

Väggbeklädnader

Textiler8 för heminredning

Utöka dina erbjudanden och få
större vinst med anpassade
väggbeklädnader och fotoväggar.

Skilj ut ditt sortiment med ett utbud
av tvättbara och luktfria2
heminredningsappliceringar.

Syntetiskt läder

Golv

Erbjud enastående och unika
appliceringar genom att trycka på
konstgjort läder som är baserat på
både PU och PVC.

Skapa attraktiva och unika
designer för PVC-golv som är
skräddarsydda för dina kunders
behov.

HP Partner Solutions
Design och
programvara

Rivning och färghantering

Mediehantering

Efterbehandling

Skyltningstillämpningar
Detaljhandel

Utomhusskyltar

Skapa lockande reklamskärmar
och tillhandahåll en enhetlig färg på
både styva och flexibla substrat för
dina kundkampanjer.

Producera oförglömliga banderoller
och presenningar som håller för
utomhusförhållanden.

Bakbelysta skyltar

Event och utflykter

Leverera livfulla bakgrundsbelysta
appliceringar som lämnar avtryck
på lång sikt.

Erbjud konsekventa
varumärkesfärger på styva och
flexibla substrat, perfekt för
inomhusbruk.

Mjuka tryck

Bildekaler

Expandera dina skylterbjudanden
med ett utbud av hållbara textilier.9

Utöka din verksamhet med
högkvalitativa fordonsöverdrag
som är enkla att installera. HP Latex
bläck producerar utskrifter som
kommer ut torra och möjliggör
direkt laminering.

Fönstergrafik

Etiketter och dekaler

Skilj dig från mängden med vitt av
hög opacitet som inte gulnar över
tid.9

Producera detaljerade, hållbara
bilder med väggdekaler,
fönstergrafik och fordonsdekaler.

Profilkläder

Förpackning

Gör högkvalitativa, tvättbara
artiklar, som T-shirtar, tröjor,
tygväskor, förkläden med mera.

Säj ja till korta körningar och skapa
anpassningsbara paket med hög
effekt. Flexibla HP Latex bläck
tillåter böjning och vikning utan att
det spricker.

HP Professional
Print Service
10
Plans
Öka effektiviteten radikalt. Få ditt företag att växa.

Uppnå ökad
effektivitet och
tillväxt

med en ny upplevelse av service och utskriftslösningar
I denna tid av omedelbar tillfredsställelse är

Även servicemodeller och tilläggsprogram har en

leverantörer av utskriftstjänster som du beroende av

effekt på din övergripande upplevelse. På HP har

dina skrivare för pålitlig och alltid pågående

vi ett uppdrag i vilket utrustning, programvara och

produktion. Du letar ständigt efter nya sätt att öka

support tillsamman utgör platsen där service-

effektiviteten och undvika överbelastning av resurser.

och utskriftslösningar ligger mer i linje med dina

Fast utrustningen kan inte ta dig hela vägen.

specifika affärsbehov så att du kan se på
framtiden med förtroende.

HP Professional Print
Service Plans10
HP:s planer för professionella
skrivartjänster10 tillhandahåller en
kombination av smarta tjänster och
utskriftslösningar för alla behov inom
verksamheten och erbjuder praktisk
kunskap, support och utskriftsoptimering.
Kort sagt, de är heltäckande
prenumerationserbjudanden som hjälper
dig att öka effektiviteten och få ditt
företag att växa.

HP Professional Print Service Planer10 kan hjälpa dig att:

Support
Maximera skrivarens upptid genom
att få rätt nivå av support när du
behöver det.

Optimering

Fortbildning

Få mer kontroll genom att använda
programvaruapplikationer för att
övervaka och optimera
utskriftsarbetsflöden.

Bli mer självförsörjande och kunnig
genom utbildningar som förbättrar
dina förmågor.

Eftersom inget företag är det andra likt erbjuder vi olika paket som tillgodoser olika behov – även när dessa behov
utvecklas och förändras över tiden. Tabellen nedan ger en översikt över varje plan och vad som ingår.

Basic

Se till att du alltid skriver ut under
de bästa förhållandena

Support på distans11
Servicedelar och
underhållssatser11
Support för arbete på plats11
Proaktiv support

FÖRBÄTTRAD

Med HP Service Center12

Övervaka produktion och
dataanalys på distans13
med HP Print Beat

Övervaka skrivarens status och
jobb på distans
med HP PrintOS Mobile13

Hantera substratprofiler
på distans

med HP Configuration Center13

Kontrollera köer med
utskriftsjobb på distans

NYHET

Överför skrivardata till ditt
ERP/MIS-system

NYHET

med HP Print Beat Live Production14

med HP Print Beat Jobs API14

Gratis utbildningsinnehåll13
med HP Learn

Premiumutbildningsinnehåll14
med HP Learn

NYHET

Plus

Njut av en förbättrad upplevelse
av service och utskriftslösningar

Så här fungerar det
1

Välj en plan
Vi har olika alternativ för varje affärsbehov. Din
prenumeration inkluderar tjänster och lösningar som
erbjuder praktisk kunskap, support och optimering av
utskrifter.

2

Vi hjälper dig att prenumerera
Våra HP-säljare och partners kan hjälpa dig att
välja rätt plan och guida dig genom
prenumerationsprocessen.

3

Registrera dig, ligg ett steg före
och njut av flexibiliteten
Du har enkel åtkomst till ständigt uppdaterade
tjänster och lösningar. Dessutom kan du uppdatera
din plan efter dina affärsbehov.

Läs mer på hp.com/go/professional-print-service-plans

Effektfullt
tryck

Om du funderar på vilken HP Latex skrivare som passar dig, har du kommit rätt. Du hittar samma HP Latex
bildkvalitet och mångsidighet i hela sortimentet, men under allt detta finns det en som är byggd just för dig.
Låt oss hitta den.

Jag är mycket nöjd med resultaten…
och kundåterkopplingen har varit utmärkt.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Effektfullt tryck
HP Latex skrivare och klipp

HP Latex 115
Lösning för skriva ut och skära till Plus
HP Latex-skrivare
Maximal mediabredd

1,37 m / 54 tum

Max. vals

25 kg (55 lb)

Bläckvolym

400 ml

Hastighet – Inomhuskvalitet

12 m2 (129 ft2)/timme

Föreslagen volym per månad

<150 m2 (<1 500 ft2)/månad

Maximal arbetscykel

1 400 m2 (14 000 ft2)/månad

HP Latex-skärare
Maximal skärcykel

135 cm / 53,1 tum, endast för
media av standardmått

Maximal acceleration

Upp till 3G

Maximal skärhastighet

Upp till 113 cm/sek (44 tum/sek) diagonalt

Noggrannhet

0,2 % rörelse eller 0,25 mm / 0,01 tum,
beroende på vilket som är störst

Skärkraft

0 till 400 g kraft,
i steg om 5 gram

HP Latex
produktionsskrivare
(på upp till 1,63 m (64 tum)
HP Latex 115-skrivare,

HP Latex 315-skrivare,

HP Latex 335-skrivare,

HP Latex 365- skrivare

Maximal mediabredd

1,37 m / 54 tum

1,37 m / 54 tum

1,63 m / 64 tum

1,63 m / 64 tum

Bläckvolym

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Max. vals

25 kg / 55 lb

25 kg / 55 lb

42 kg / 92,6 lb

42 kg / 92,6 lb

Hastighet – Inomhuskvalitet

12 m2 (129 ft2)/timme

12 m2 (129 ft2)/timme

13 m2 (140 ft2)/timme

17 m2 (183 ft2)/timme

Föreslagen månadsvolym

<250 m2/månad
<2 500 ft2/månad

<250 m2/månad
<2 500 ft2/månad

250 m2/månad
2 500 ft2/månad

350 m2/månad
3 500 ft2/månad

Maximal arbetscykel

1 400 m2/månad
14 000 ft2/månad

1 400 m2/månad
14 000 ft2/månad

1 500 m2/månad
15 000 ft2/månad

2 000 m2/månad
20 000 ft2/månad

Effektfullt tryck

HP Latex 315
Lösning för skriva ut och skära till Plus

HP Latex 335
Lösning för skriva ut och skära till Plus

1,37 m / 54 tum

1,63 m / 64 tum

25 kg / 55 lb

42 kg / 92,6 lb

775 ml

775 ml

12 m2 (129 ft2)/timme

13 m2 (140 ft2)/timme

<250 m2 (<2 500 ft2)/månad

250 m2 (2 500 ft2)/månad

1 400 m2 (14 000 ft2)/månad

1 500 m2 (15 000 ft2)/månad

135 cm / 53,1 tum

158 cm / 62,2 tum

Upp till 3G

Upp till 3G

Upp till 113 cm/sek (44 tum/sek) diagonalt

Upp till 113 cm/sek (44 tum/sek) diagonalt

0,2 % rörelse eller 0,25 mm / 0,01 tum,
beroende på vilket som är störst

0,2 % rörelse eller 0,25 mm / 0,01 tum,
beroende på vilket som är störst

0 till 600 gram kraft, i steg om 5 gram

0 till 600 gram kraft, i steg om 5 gram

HP Latex 700-skrivare

HP Latex 700-skrivare

HP Latex 800-skrivare

HP Latex 800-skrivare

1,63 m / 64 tum

1,63 m / 64 tum

1,63 m / 64 tum

1,63 m / 64 tum

1 liter

1 liter

3 liters

3 liters

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

21 m² (226 ft²)/timme

21 m² (226 ft²)/timme

25 m² (269 ft²)/timme

25 m² (269 ft²)/timme

340 m2/månad
3 400 ft2/månad

400 m2/månad
4 000 ft2/månad

850 m2/månad
8 500 ft2/månad

900 m2/månad
9000 ft2/månad

2500 m2/månad
25000 ft2/månad

2700 m2/månad
27000 ft2/månad

3200 m2/månad
32000 ft2/månad

3500 m2/månad
35000 ft2/månad

Effektfullt tryck

HP Latex
industriskrivare (på
upp till 3,2 m/126 tum)
HP Latex 1500

HP Latex 2700

Maximal mediabredd

3,2 m/126 tum

3,2 m (126 tum)

Bläckpåfyllning

5 liter färg

5 liter färg

Maximal valsstorlek

Enkel valshantering upp till
160 kg (350 pund)
Dubbel valshantering (tillval) upp till
2x70 kg/2x155 pund

Enkel valshantering upp till
300 kg¹⁵/660 pund
Dubbel valshantering (tillval) upp till
2x200 kg/2x440 pund

Hastighet – Inomhuskvalitet

45 m² (480 ft²)/timme

69 m² (743 ft²)/timme

Hastighet – Utomhuskvalitet

74 m² (800 ft²)/timme

121 m² (1302 ft²)/timme

Föreslagen volym per månad

3 000 m²/månad
30 000 ft²/månad

5 000 m²/månad
50 000 ft²/månad

Maximal arbetscykel

12 000 m²/månad
120 000 ft²/månad

35 000 m²/månad
350 000 ft²/månad

HP Latex
Hybridskrivare
HP Latex 1000-skrivare
Maximalt styvt mediaformat

1625 x 1220 mm / 64 x 48 tum

Maximal mediatjocklek

5 cm / 2 tum

Maximal mediabredd

1,64 m (64,4 tum) breda skivor av cellplastkartong

Bläckvolym

3-liters bläckpatroner (färg och vit)

Max. vals

Endast tillgänglig med HP Latex R1000
Tillbehörssats för valsutskrift

Hastighet – Inomhusproduktion (6 pass, 100 %)

28 m2/timme (301 ft2/timme) 7 skivor/timme

Effektfullt tryck

HP Latex 2700 W-skrivare

HP Latex 3600 skrivare

3,2 m (126 tum)

3,2 m (126 tum)

5 liter färg,
3 liter vit

10 liter

Enkel valshantering upp till
300 kg¹⁵/660 pund
Dubbel valshantering (tillval) upp till
2x200 kg/2x440 pund

Enkel valshantering upp till 300 kg/660 pund
Dubbel valshantering upp till 2x200 kg/2x440 pund

69 m² (743 ft²)/timme

77 m² (830 ft²)/timme

121 m² (1302 ft²)/timme

120 m²/tim (1290 fot²/tim)

5 000 m²/månad
50 000 ft²/månad

8 000 m²/månad
80 000 ft²/månad

35 000 m²/månad
350 000 ft²/månad

35 000 m²/månad
350 000 ft²/månad

HP Latex R1000 Plus-skrivare

HP Latex R2000 Plus-skrivare

1625 x 1220 mm / 64 x 48 tum

2489 x 1220 mm / 98 x 48 tum

5 cm / 2 tum

5 cm / 2 tum

1,64 m (164,4 tum) breda skivor

2,5 m (98,4 tum) breda skivor

3 liter bläckpatroner (färg och vit)

5 liter bläckpatroner färg, 3 liter vit

Enkel vals på upp till 68 kg / 149,9 lb

Enkel vals på upp till 100 kg / 220,4 lb

28 m2/h (301 ft2/h) – 7 skivor/h

43 m2/h (463 ft2/h) – 14 skivor/h

Miljöpåverkan

Du står inte bara bakom ditt arbete, ditt företag står bakom en hälsosammare arbetsplats. HP Latex-teknik
använder vattenbaserade bläck som består av 65 % vatten. Denna innovation är inte bara bättre för miljön,
den gör att du också blir mer miljömässigt hållbar.

Fördelarna för miljön är enorma…
Jon Sherman,
Flavor Paper

Miljöpåverkan
Vår nya generation av HP Latex bläck16 erbjuder en attraktiv miljö- och hälsoprofil för både leverantörer av
utskriftstjänster och deras kunder. Med referenser som hanterar kvalitetsbekymmer för inomhusluft, producerar 17
HP Latex bläck luktfria utskrifter2 som kan användas för skyltning ock dekor inomhus, t.ex. i hemmet, restauranger,
affärer och till och med sjukhus.

inga
varningsetiketter

Luktfria
tryck2

Nickelfritt17

Icke brandfarlig5

Inga farliga
luftföroreningar4

Miljöcertifieringar17

Som en ägare av HP Latex skrivare kan du:
Skriva ut referensdokument för miljön
och visa det för alla med stolthet.18

Bidra till att utveckla din miljöprofil ytterligare
med HP EcoSolutions utbildningsprogram.

Dra fördel av möjligheterna att återvinna HP berättigade tillbehör3 och retur
av HP utskriftsmaterial19 genom vårt återvinningsprogram.

Ej lättantändlig5

Vår nya generation av HP Latex bläck utvecklades med tanke
på hållbarhet för att uppfylla viktiga miljöcertifieringar.20

UL ECOLOGO®17

HP Planet Partners³

Obegränsad för hela rum17

Märket för ansvarsfullt
skogsbruk21

Toy Safety22

Nivå 1 – Noll utsläpp av
farliga kemikalier23

* 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).

Effektful tillväxt
HP-teknik har varit en del av vår verksamhetsutveckling
från dag 1.
Eero Valge
Artproof

När du äger ett företag, är du personligt investerad–i arbetet så väl som i dina mål. HP Latex-teknik är designad för
att föra ditt företag till nästa nivå. Vi är verkliga människor som tillsammans gör en effektfull påverkan och precis
som du, så älskar vi det vi gör.

1

HP Latex Overcoat förbättrar reptåligheten hos billigare utskrifter där laminering kan
vara opraktiskt eller för kostsamt. Reptålighet baserad på internt test hos HP, februari
2022 baserat på ISO1518-2:2011. Beräkningar av HP Media Performance Lab på ett antal
media. Hållbarhet vid utomhusexponering testad i enlighet med SAE J2527 med HP Latex
bläck på olika typer av material, inklusive HP-material; med vertikal skyltorientering vid
simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma och kalla klimat,
inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom
miljöförhållandena ändras. Beständighet vid skyltning för material laminerat med HP klar
glättad självhäftande laminatfilm. Resultaten kan variera baserat på prestandan hos
specifika material.

2

Det finns ett brett sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa material kan
påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.

3

Skrivartillbehör som är berättigade för återvinning varierar beroende på tillbehör och
skrivare. Bläckpatronen HP Eco-Cartons yttre kartong är 100 % återvinningsbar via
lokala program för kartong/papper. Det inre materialet, inklusive bläckpåse och
skrivhuvuden, kan returneras kostnadsfritt till HP Planet Partners program för
rekonditionering av plastdelar. Noll deponering. För retur av bläckpåse och skrivhuvud:
Besök http://www.hp.com/recycle för att ta reda på hur ni kan delta i HP Planet Partners
och var programmet finns tillgängligt; programmet kanske inte är tillgängligt i ditt
område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information
om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt.

4

HP Latex bläck har testats med avseende på skadliga luftförorenande ämnen enligt
definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes
2013) och inga sådana ämnen detekterades.

5

Vattenbaserat HP Latex-bläck är inte klassificerat som brandfarlig eller lättantändlig
vätska enligt USDOT eller internationella transportföreskrifter. Tester med
Pensky-Martens slutna metod visade att antändningstemperaturen är högre än 110 °C.

6

Mer information finns på http://www.roadmaptozero.com. Utskrift med HP Latex bläck
undviker de problematiska reaktiva monomererna som förknippas med UV-utskrift.
Akrylatmonomerer som finns i ohärdat UV-bläck och UV-gel-bläck kan skada huden.

7

HP:s “Media Certification Program” (“Program”) levererar information till mediatillverkare,
leverantörer ock kunder för att bedöma mediakompabilitet med skrivare och bläck från
HP:s Graphics Solutions business. Media levereras av självständiga tillverkare hos tredje
part. Inkluderande i programmet och ”Certifierad för” ska inte ses som ett godkännande
av HP av något media eller tillverkare. HP ger ingen representation eller garanti av något
slag för någon media i programmet, inklusive men inte begränsat till mediatillgänglighet,
mediakvalitet, mediaprestanda eller ändringar av tillverkare som kan påverka mediets
egenskaper. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan förvarning.
HP ger ingen representation för programinformationens fullständighet eller exakthet.
HP ger inga andra garantier avseende produkter eller tjänster från HP än de uttryckliga
garantier som medföljer sådana produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska
anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i denna text. Denna information ges för att vara tillmötesgående,
utan avgift, “SOM DET STÅR” av HP. HP ger ingen uttrycklig eller underförstådd garanti av
något slag för denna information. HP är inte ansvarsskyldigt för några direkta, indirekta,
speciella, oavsiktliga eller efterföljande skador, oavsett om det baseras på kontrakt,
skadestånd eller någon annan juridisk teori med eller som kommer av tillhandahållande
eller användning av denna information.

8

Prestanda kan variera beroende på media—för mer information, se
hp.com/go/mediasolutionslocator eller konsultera din medialeverantör för
kompatibilitetsinformation. För bästa resultat bör du använda textilier som inte är
töjbara. Bläckuppsamlare krävs för porösa textilier. Funktionernas tillgänglighet och
relaterade prestanda varierar beroende på skrivare och kan finnas tillgängliga som
tillval. Se enskilda produktdata för mer information på hp.com/go/latex.

9

Gäller HP Latex R2000 Plus skrivare Hög opacitet och resistens mot gulnad över tid
baseras på HP:s interna WeatherOmeter-tester i oktober 2017 med HP Latex Overcoat
med 1 punkt-per-pixel, på en rad styva och flexibla olaminerade substrat. Gulnad baseras
på L* och B* för vita underflood-prover. Vitt bläck kan vara ett tillval och kräver köp av
HP White Ink Option Kit.

10

HP Professional Print Service Plans är kompatibla med HP Latex 700- och
800-skrivarserien, HP Latex R-skrivarserien, HP Latex 1500-skrivare, HP Latex
2700-skrivarserien och HP Latex 3000-skrivarserien. Vissa tjänster varierar beroende på
skrivare, serviceavtal och tillgänglighet i regionen.
Besök hp.com/go/professional-print-service-plans för mer information.

11.

Kontakta din lokala HP-säljare eller HP-partner för att få åtkomst till dessa tjänster.

12.

HP Service Centers proaktiva support är aktiverad om din HP Latex-skrivare omfattas av
en aktiv fabriksgaranti eller en del av en HP Professional Print Service Plan, och är
registrerad i HP PrintOS. Kräver HP PrintOS-konto, internetanslutning och en ansluten
enhet med internet. Mer information finns på http://www.printos.com.

13.

HP Learns kostnadsfria utbildningsinnehåll, HP Print Beats fjärrövervakning av
produktion och analys, HP PrintOS Mobile och HP Configuration Center är tillgängliga
gratis för alla HP-skrivare som är kompatibla med HP PrintOS. Kräver HP PrintOS-konto,
internetanslutning och en ansluten enhet med internet. Mer information finns på
http://www.printos.com.

14.

HP Learn Premium-innehåll, Print Beat Live Production och Print Beat Jobs API är endast
tillgängliga med Plus-planen. Kräv ett HP PrintOS-konto, internetanslutning och en
ansluten enhet med internet. Mer information finns på http://www.printos.com.

15.

HP Latex 2700- och 2700 W-skrivare har stöd för enstaka rullar på upp till 160 kg (353
pund). Skrivarens kapacitet kan ökas upp till 300 kg med HP 126-in Diverter Roller eller HP
Latex 2700 Series Jumbo Dual Roll Kit som tillval. Ingår inte, säljs separat.

16

Fjärde generationens HP Latex bläck är kompatibel med HP Latex 700, 800, 2700
skrivarserien och HP Latex R1000-, R1000 Plus- och R2000 Plus-skrivarna.

17

UL ECOLOGO®-certifiering gäller för fjärde generationens Latex bläck.
UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal
flerattributiva, livscykelbaserade kriterier med avseende på mänsklig hälsa och
miljöhänsyn, (se ul.com/EL). UL GREENGUARD GOLD gäller HP Latex bläck. GREENGUARD
GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s
GREENGUARD-standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av
produkterna. Mer information finns på ul.com/gg eller greenguard.org.

18

Miljöreferenscertifikatet finns tillgängligt för PSP:er som ett medel för att visa
miljöreferenserna för HP Latex-tryck som du köpt från HP, enligt användningsriktlinjerna.
Dessa referenser har godkänts för HP. Tryckerier/trycksaksproducenter måste bli
certifierade och miljömärkta direkt via certifieringsorganen. HP varken antyder eller
delar ut certifiering eller miljömärkning till tryckerier/trycksaksproducenter och ger
heller inte support till enskilda kunder när det gäller processen för sådan certifiering.

19

Möjligheten att återvinna HP:s storformatsmedier varierar. Vissa återvinningsbara
HP-papperstyper kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram. Det är inte säkert
att det finns några återvinningsprogram i ditt område. Mer information finns på
HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

20

Alla certifieringar gäller inte för alla generationer av HP Latex bläck Enskilda
produktdatablad med mer information finns på hp.com/go/latex.

21

Gäller vissa HP utskriftsmaterial för storformat. BMG-varumärkets licenskod är
FSC®-C115319, se us.fsc.org. HP-varumärkets licenskod är FSC®-C017543, se us.fsc.org.
Alla FSC®-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Mer information om
HPs utskriftsmaterial för storformat finns på HPLFMedia.com.

22

Fjärde generationen HP Latex-bläck har testats och uppvisat efterlevnad med följande
säkerhetsmetoder och protokoll för leksaker: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR
1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 och SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att bläck
används för leksaker som riktar sig till barn under 3 år.

23

Tillämpligt på HP latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero Nivå 1 visar att bläcket
överensstämmer med eller uppfyller kraven i standarden ZDHC MRSL (ZDHC
Manufacturing Restricted Substances List) 1.1 som är en lista över kemiska substanser
som inte får användas avsiktligen i produktion. ZDHC är en organisation som syftar till
att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier inom branscherna
för läder-, textil- och syntetiska material. Roadmap to Zero-programmet är en
organisation med olika varumärken, samarbetspartner i värdekedjan och andra
områden samt andra intressenter som tillsammans verkar för att implementera
ansvarsfulla rutiner för hantering av kemikalier. Se roadmaptozero.com.
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