HP Latex
Teknolojisi
İşiniz, müşterileriniz ve toplum üzerinde etki yaratın

Etki Yaratan Hikayeler
Sizlerin sayesinde tüm dünyada vizyonlar gerçeğe
dönüşüyor ve markalar hayat buluyor. Bu sayfalarda
da vurgulandığı gibi, siz ve müşterileriniz bizi grafik
baskısında dünyanın en büyük yenilikçisi olarak
görüyorsunuz. Şimdi, işleri daha da ileri götürmeniz
için size büyük bir imkan sunuyoruz. Her isteğe "evet"
diyebilmenin verdiği güveni keşfedin.

HP Latex, müşteriden gelen talebin daima en
kaliteli olanın en uygun fiyata ve en kısa sürede
hazırlanması yönünde olduğu çok karmaşık bir
pazarda Publierre'in kendisine yeniden yer
bulmasını sağladı.

Roberto Bergamaschi,
Publierre

HP Latex yazıcı iş yapma biçimimizi değiştiriyor...
Geleceğimize kavuştuk ve bu çok ama çok
heyecan verici.

Ed Williams,
Texton, Inc.

Mevcut teknolojiyle kıyaslandığı zaman mürekkep
yapışması daha üstün, renk gamı daha geniş ve
baskı kalitesi tam istediğimiz gibi. HP Latex R2000
Yazıcı, müşterilerimiz için sınırları zorlamaya
devam etmemize olanak tanıyor.

Adam Parnell,
Easy Signs

…mürekkebi bu farklı malzemelere uygulamak için
HP Latex Teknolojisini kullanıyoruz ve
müşterilerimizin istediği de bu. Farklı bir şey
arıyorlar.

John Mark Watson,
John Mark Ltd.

"Evet" Makinelerine
Hoş Geldiniz

Müşterileriniz size daha önce karşılaşmadığınız zorluklar ve yenilik yapma fırsatlarıyla geldiğinde, her
şeyi kabul edecek güce sahip olmak istersiniz. Baskı altyapınıza HP Latex Teknolojisini ekleyerek çok
çeşitli malzemelere baskı yapabilir, zaman içerisinde en yüksek kaliteyi sunabilir ve projeleri aynı gün
teslim edebilirsiniz.

Evet Deyin
Uygulama Çok Yönlülüğü
HP Latex Mürekkeplerle çok çeşitli malzemelere baskı alın ve çizilmeye dirençli, dayanıklı baskılar elde edin.1
Yüksek verimli kürleme sistemimiz sayesinde baskılar kuru ve kullanıma hazır olarak çıkar.

Yüksek Kalite ve Üretkenlik
HP Latex baskı kafaları ve spektrofotometreyle beklediğiniz renk, kalite ve tutarlılığı elde edin. HP Latex Optimizer ve
Optik Baskı Malzemesi İlerletme Sensörü, yüksek üretkenlik seviyelerinde bile yüksek kalite sağlar.

Uçtan Uca Sürdürülebilirlik için Tasarım
Su bazlı mürekkepler ve daha fazla iç mekana ulaşmanızı sağlayan kokusuz baskılarla3 daha sürdürülebilir bir
yaklaşımı benimseyin. Ayrıca ücretsiz ve elverişli geri alma programlarımızla uygun HP sarf malzemeleri ve
baskı malzemeleri kolayca iade edilebilir ya da geri dönüştürülebilir.3

HP Latex Mürekkeplerini farklı kılan nedir?
HP Latex Mürekkepleri %65'e kadar su içerir ve eko-solvent ve UV mürekkepleriyle ilişkili tehlikeleri içermeyecek
şekilde tasarlanmıştır. Sıfır Tehlikeli Hava Kirletici (HAP’ler)4 içerir ve yanmaz ve patlamaz özelliktedir.5 Ozon
salınımı yapmaz ve sorunlu reaktif monomer kimyası içermez.6

HP Latex Mürekkeplerin içinde neler var?
Her bir mürekkep damlası üç temel öğe içerir:
Sıvı mürekkep taşıyıcı
(su, ıslatma maddesi ve nemlendirici)
Pigment partikülleri
Latex polimer partikülleri

HP Latex Teknolojisi, daha dayanıklı baskılar üretmek
için Suda Dispersiyon Polimerizasyonu kullanır.

Uygulama Aşaması
Sıvı mürekkep karışımı, lateks
polimeri ve pigment partiküllerini
baskı malzemesinin yüzeyine taşır.

Kurutma Aşaması
Yayılan sıcaklık ve basınçlı hava
akışı, suyun büyük kısmını
buharlaştırarak geride kesintisiz bir
polimer tabakası bırakır.

Kürleme Aşaması
Latex partikülleri, renklendiriciyi
korumak için dayanıklı bir katman
oluşturur ve kuru, kullanıma hazır
baskılar üretir.

Etkileyici
Teknolojiler ve
Olanaklar

Günümüzün iş ortamında rekabet avantajını yakalamak işin püf noktasıdır. HP Latex Teknolojisi, uygulama çeşitliliği
ve hem sert hem de esnek malzemelerde üretim hattından kuru çıkan baskılarıyla neredeyse her malzeme
üzerinde yüksek kaliteli çıktılar sunar. Artık işletmenizde her zorlu işi kabul edebilir ve her fırsatı
değerlendirebilirsiniz.

… günümüzün taleplerini karşılayan grafikler.
Curt Ennenga,
Professional Graphics Inc.

Güvenebileceğiniz
bir ortaktan akıllı
çözümler
HP Latex Teknolojisi her tür iş için doğru baskı malzemesini bulmayı geçmişe göre çok daha kolaylaştırıyor. Uçtan
uca çözümlerle çok çeşitli baskı malzemesi ve baskı sonrası işlem seçeneklerimizin uygulamalarınızı ve işinizi
büyütmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün.

HP Baskı Malzemesi Çözümleri
HP ve ColorPRO Teknolojisi
En iyi görüntü kalitesi, tutarlılık ve güvenilirlik için HP Latex Mürekkepler ve HP Latex yazıcılarla birlikte tasarlanmış
çok çeşitli baskı malzemeleri sunuyoruz. Ayrıca, ColorPRO Technology logosunu taşıyan HP malzemelerinin tümü,
etkileyici sonuçlar için renkte mükemmellik ve gelişmiş baskı kalitesi sunacak şekilde tasarlanmıştır.

HP Latex Mürekkepleri için Onaylı Baskı Malzemeleri8
Dünya çapında 800'den fazla tanınmış tedarikçiyle HP Latex Mürekkepler için onaylı baskı malzemesi bulmayı
kolaylaştırıyoruz. Yeni uygulamaları deneyin ve beklentilerinize uygun sonuç veren baskı malzemelerini belirleyin.
Kapsamlı ve uyumlu baskı malzemesi listemizi keşfedin: hp.com/go/mediasolutionslocator

Dekor Uygulamaları
Stor Perde

Tuval

Panjurlara, stor perdelere ve iç
mekan pencere süslemelerine renk,
desen ve marka kimliği ekleyin.

Kaplamalı malzemeden geniş
formata kadar çatlama olmadan
gerdirme ve katlama yaparak
laminasyon ihtiyacını ortadan
kaldırın.

Duvar Kağıtları

Ev Dekorasyonu İçin Tekstiller8

Ismarlama duvar kağıtları ve duvar
fotoğraflarıyla tekliflerinizi
genişletip yeni kar fırsatları
yakalayın.

Çok çeşitli yıkanabilir ve kokusuz2
ev dekorasyon uygulamalarını
portföyünüze ekleyerek farkınızı
ortaya koyun.

Sentetik Deri

Döşeme

PU ve PVC bazlı yapay deri üzerine
baskı alarak olağanüstü ve
benzersiz uygulamalar sunun.

PVC zemin döşemelerinde
müşterinizin ihtiyaçlarına uygun
çekici ve benzersiz desenler üretin.

HP İş Ortağı Çözümleri
Tasarım ve y
azılım

Ripleme ve renk yönetimi

Baskı Malzemesi
İşleme

Son İşlemler

Afiş Uygulamaları
Perakende

Dış Mekan Tabelaları

Promosyon kampanyaları için dikkat
çekici tanıtım görseller üretin ve
sertten esneğe her tür baskı
malzemesinde aynı renkleri
yakalayın.

Hava koşullarına dayanıklı
unutulmaz dış mekan afişleri ve
bina kaplamaları üretin.

Arkadan aydınlatmalar

Etkinlikler ve Sergiler

Kalıcı etki bırakan, arkadan
aydınlatmalı ve canlı uygulamalar
sunun.

İç mekan uygulamaları için ideal
sert ve esnek baskı
malzemelerinde marka renk
tutarlılığı sağlayın.

Flama Bayrak Baskısı

Araç Giydirmeleri

Tabela seçeneklerini dayanıklı
tekstil seçenekleriyle genişletin.9

Yüksek kaliteli ve kolayca uygulanan
araç giydirmeleriyle işinizi büyütün.
HP Latex Mürekkepler, baskıların
üretim hattından kuru çıkması
sayesinde anında laminasyon sağlar.

Vitrin Grafikleri

Etiketler ve Çıkartmalar

Zaman içinde sararmaya direnen
yüksek opaklıkta beyazla öne çıkın.9

Duvar resimleri, vitrin grafikleri ve
araç çıkartmaları için ayrıntılı,
dayanıklı görseller üretin.

Kişiselleştirilebilir Giysiler

Ambalaj

Tişört, sweatshirt, büyük el çantası,
önlük gibi kaliteli ve yıkanabilir
ürünler hazırlayın.

Kısa tirajlı işleri kabul edin ve yüksek
etkili özelleştirilebilir paketler
hazırlayın. Esnek HP Latex
Mürekkepler, baskılarınızın
çatlamadan kolayca bükülmesini ve
katlanmasını sağlar.

HP Profesyonel
Baskı Hizmeti
Planları10
Önemli ölçüde verimlilik kazanın. Büyümenizi ortaya çıkarın.

Verimliliğe ve
büyümeye
yön verin

Yeni bir hizmet ve baskı çözümleri deneyimi ile bunu
yapmak çok kolay.
Anında memnuniyet gerektiren bu çağda sizin gibi

Hizmet modelleri ve yazılım eklentileri de genel

baskı hizmeti sağlayıcıları, güvenilir ve her zaman

deneyiminizde rol oynamaktadır. HP bünyesinde

devam eden üretim için yazıcılarına güveniyor. Sürekli

bizler, ekipmanların, yazılımların ve desteğin

olarak verimliliği geliştirmenin ve kaynakları fazla

birbiriyle bütünleştiği ve birbirini tamamladığı bir

zorlamaktan kaçınmanın yeni yollarını arıyorsunuz.

misyona sahibiz; geleceğe güvenle bakabilmeniz

Ancak ekipmanlar sizi belirli bir yere kadar götürebilir.

için hizmet ve baskı çözümleri size özel iş
gereksinimlerinizle çok daha uyumlu.

HP Profesyonel Baskı
Hizmeti Planları10
HP Profesyonel Baskı Hizmeti Planları10,
her türlü işletme ihtiyacı için akıllı
hizmetler ve baskı çözümlerinin bir
birleşimini sunarak eyleme geçirilebilir
bilgi, destek ve baskı işlemi
optimizasyonu sağlar.
Kısacası bu planlar, verimliliği büyük
ölçüde geliştirmenize ve işletmenizi
büyütmenize yardımcı olan uçtan uca
abonelik teklifleridir.

HP Profesyonel Baskı Hizmeti Planları10 aşağıdaki
konularda size yardımcı olabilir:
Destek

Becerilerinizi
geliştirin

Optimize edin

İhtiyaç duyduğunuz zaman doğru
seviyede destek alarak yazıcının
çalışma süresini maksimuma
çıkarın.

Baskı iş akışlarını takip ve optimize
etmek için yazılım uygulamaları
kullanarak daha fazla kontrol sahibi
olun.

Becerilerinizi geliştiren eğitimlerle
daha fazla bilgi sahibi olun ve kendi
kendinize yetin.

İki işletme asla birbirinin aynısı değildir, bu yüzden ihtiyaçlar zaman içerisinde değişip gelişirken bile farklı
ihtiyaçlara uygun farklı paketler sunuyoruz. Aşağıdaki tablo, her bir plan ve bu plana nelerin dahil olduğu konusunda
bir genel bakış sunmaktadır.

Basic

Her zaman en iyi koşullarda baskı
aldığınızdan emin olun

Uzaktan Destek11
Servis parçaları ve
bakım setleri11
Sahada işçilik desteği11
Proaktif destek

GELİŞTİRİLMİŞ

HP Hizmet Merkeziyle12

Üretim ve veri analizlerini uzaktan
takip edin13
HP Print Beat ile

Yazıcı durumunu ve işleri uzaktan
takip edin
HP PrintOS Mobile ile13

Alt katman profillerini uzaktan
yönetin
HP Configuration Center ile13

Yazıcı kuyruğunda bekleyen
işleri uzaktan kontrol edin

YENİ

Yazıcıların verilerini ERP/MIS
sisteminize aktarın

YENİ

HP Print Beat Live Production ile14

HP Print Beat Jobs API ile14

Ücretsiz eğitim içeriği13
HP Learn ile

Premium eğitim içeriği14
HP Learn ile

YENİ

Plus

İleri bir hizmet ve baskı çözümleri
deneyiminin keyfini çıkarın

Nasıl çalışır?
1

Bir plan seçin
Her işletmenin ihtiyacına uygun farklı seçeneklerimiz
var. Aboneliğiniz, eyleme dönüştürülebilir bilgi, destek
ve baskı işlemi optimizasyonu imkanı sunan
hizmetleri ve çözümleri içerir.

2

Abone olmanıza yardımcı
olalım
HP satış temsilcilerimiz ve iş ortaklarımız, doğru
planı seçmenize yardımcı olabilir ve abonelik
süreci boyunca size rehberlik edebilir.

3

Kayıt olduktan sonra, bir
adım önde olun ve
esnekliğin tadını çıkarın
Sürekli güncellenen hizmetlere ve çözümlere kolay
erişim sahibi olursunuz. Ayrıca planınızı
işletmenizin ihtiyaçlarına göre güncelleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: hp.com/go/professional-print-service-plans

Etki Yaratan
Baskı

Hangi HP Latex yazıcının sizin için en uygun olduğunu merak ediyorsanız, doğru yere geldiniz. Portföyün
tamamında aynı HP Latex görüntü kalitesini ve uygulama çeşitliliğini bulacaksınız ancak bunların arasında bir
tanesi tam sizin ihtiyaçlarınıza göre üretildi. Gelin hangisiymiş bulalım.

Sonuçlar beni inanılmaz mutlu etti…
ve müşteriden gelen geri bildirim de harika.
Jon Sherman,
Flavor Paper

Etki Yaratan Baskı
HP Latex Bas ve Kes

HP Latex 115
Bas ve Kes Plus Çözümü
HP Latex Yazıcı
Maksimum Baskı Malzemesi Genişliği

1,37 m / 54 inç

Maksimum Rulo

25 kg / 55 lb

Mürekkep Temini

400 ml

Hız – İç Mekan Kalitesi

12 m2 (129 fit2)/saat

Önerilen Aylık Hacim

<150 m2 (<1.500 fit2)/ay

Maksimum Çalışma Döngüsü

1.400 m2 (14.000 fit2)/ay

HP Latex Kesici
Maksimum Kesme Döngüsü

135 cm / 53,1 inç, yalnızca standart baskı
malzemesi boyutları için

Maksimum Hızlanma

3G’ye kadar

Maksimum Kesme Hızı

113 cm/sn’ye kadar (44 inç/sn) diyagonal

Kesinlik

Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm / 0,01 inç,
hangisi daha büyükse

Kesme Kuvveti

0-400 gram aşağı güç,
5 gramlık adımlarla

HP Latex İmalat
Yazıcıları (en fazla
1,63 m / 64 inç)
HP Latex 115 Yazıcı

HP Latex 315 Yazıcı

HP Latex 335 Yazıcı

HP Latex 365 Yazıcı

Maksimum Baskı Malzemesi Genişliği

1,37 m / 54 inç

1,37 m / 54 inç

1,63 m / 64 inç

1,63 m / 64 inç

Mürekkep Temini

400 ml

775 ml

775 ml

775 ml

Maksimum Rulo

25 kg / 55 lb

25 kg / 55 lb

42 kg / 92,6 lb

42 kg / 92,6 lb

Hız – İç Mekan Kalitesi

12 m2 (129 fit2)/saat

12 m2 (129 fit2)/saat

13 m2 (140 fit2)/saat

17 m2 (183 fit2)/saat

Önerilen Aylık Hacim

<250 m2/ay
<2.500 fit2/ay

<250 m2/ay
<2.500 fit2/ay

250 m2/ay
2.500 fit2/ay

350 m2/ay
3.500 fit2/ay

Maksimum Çalışma Döngüsü

1.400 m2/ay
14.000 fit2/ay

1.400 m2/ay
14.000 fit2/ay

1.500 m2/ay
15.000 fit2/ay

2.000 m2/ay
20.000 fit2/ay

Etki Yaratan Baskı

HP Latex 315
Bas ve Kes Plus Çözümü

HP Latex 335
Bas ve Kes Plus Çözümü

1,37 m / 54 inç

1,63 m / 64 inç

25 kg / 55 lb

42 kg / 92,6 lb

775 ml

775 ml

12 m2 (129 fit2)/saat

13 m2 (140 fit2)/saat

<250 m2 (<2.500 fit2)/ay

250 m2 (2.500 fit2)/ay

1.400 m2 (14.000 fit2)/ay

1.500 m2 (15.000 fit2)/ay

135 cm / 53,1 inç

158 cm / 62,2 inç

3G’ye kadar

3G’ye kadar

113 cm/sn’ye kadar (44 inç/sn) diyagonal

113 cm/sn’ye kadar (44 inç/sn) diyagonal

Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm / 0,01 inç,
hangisi daha büyükse

Hareketin %0,2'si veya 0,25 mm / 0,01 inç,
hangisi daha büyükse

0-600 gram aşağı güç,
5 gram adımlarla

0-600 gram aşağı güç,
5 gram adımlarla

HP Latex 700 Yazıcı

HP Latex 700 W Yazıcı

HP Latex 800 Yazıcı

HP Latex 800 W Yazıcı

1,63 m / 64 inç

1,63 m / 64 inç

1,63 m / 64 inç

1,63 m / 64 inç

1 litre

1 litre

3 litre

3 litre

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

55 kg / 121 lb

21 m² (226 ft²)/saat

21 m² (226 ft²)/saat

25 m² (269 ft²)/saat

25 m² (269 ft²)/saat

340 m2/ay
3.400 ft2/ay

400 m2/ay
4.000 ft2/ay

850 m2/ay
8.500 ft2/ay

900 m2/ay
9000 ft2/ay

2500 m2/ay
25.000 ft2/ay

2700 m2/ay
27.000 ft2/ay

3200 m2/ay
32.000 ft2/ay

3500 m2/ay
35.000 ft2/ay

Etki Yaratan Baskı

HP Latex Endüstriyel
Yazıcılar (en fazla
3,2 m / 126 inç)
HP Latex 1500

HP Latex 2700

Maksimum Medya Genişliği

3,2 m / 126 inç

3,2 m / 126 inç

Mürekkep Beslemesi

5 litre renk

5 litre renk

Maksimum Rulo

Tekli rulo maksimum
160 kg / 350 lb
İsteğe bağlı çift rulo maksimum
2x70 kg / 2x155 lb

Tek rulo maksimum
300 kg¹⁵ / 660 lb
İsteğe bağlı çift rulo maksimum
2x200 kg / 2x440 lb

Hız – İç Mekan Kalitesi

45 m² (480 ft²)/saat

69 m² (743 ft²)/saat

Hız – Dış Mekan Kalitesi

74 m² (800 ft²)/saat

121 m² (1302 fit²)/saat

Önerilen Aylık Hacim

3.000 m²/ay
30.000 ft²/ay

5.000 m²/ay
50.000 ft²/ay

Maksimum Çalışma Döngüsü

12.000 m²/ay
120.000 ft²/ay

35.000 m²/ay
350.000 ft²/ay

HP Latex
Hibrit Yazıcılar
HP Latex 1000 Yazıcı
Maksimum Sert Baskı Malzemesi Boyutu

1625 x 1220 mm / 64 x 48 inç

Maksimum Baskı Malzemesi Kalınlığı

5 cm / 2 inç

Maksimum Baskı Malzemesi Genişliği

1,64 m (64,4 inç) genişlikte panolar

Mürekkep Temini

3 litrelik mürekkep kartuşları (renkli ve beyaz)

Maksimum Rulo

Sadece HP Latex R1000 ile birlikte mevcuttur
Rulo Baskı Aksesuarı Seti

Hız – İç Mekan Üretimi (6 geçişli, %100)

28 m2/saat (301 fit2/saat) 7 pano/saat

Etki Yaratan Baskı

HP Latex 2700 W Yazıcı

HP Latex 3600 Yazıcı

3,2 m / 126 inç

3,2 m / 126 inç

5 litre renk,
3 litre beyaz

10 litre

Tek rulo maksimum
300 kg¹⁵ / 660 lb
İsteğe bağlı çift rulo maksimum
2x200 kg / 2x440 lb

En fazla 300 kg / 660 lb tek rulo
En fazla 2x200 kg / 2x440 lb çift rulo

69 m² (743 ft²)/saat

77 m² (830 fit²)/saat

121 m² (1302 fit²)/saat

120 m²/saat (1290 fit²/saat)

5.000 m²/ay
50.000 ft²/ay

8.000 m²/ay
80.000 ft²/ay

35.000 m²/ay
350.000 ft²/ay

35.000 m²/ay
350.000 ft²/ay

HP Latex R1000 Plus Yazıcı

HP Latex R2000 Plus Yazıcı

1625 x 1220 mm / 64 x 48 inç

2489 x 1220 mm / 98 x 48 inç

5 cm / 2 inç

5 cm / 2 inç

1,64 m (164,4 inç) genişlikte panolar

2,5 m (98,4 inç) genişlikte panolar

3 litrelik mürekkep kartuşları (renkli ve beyaz)

5 litrelik mürekkep kartuşu renkleri, 3 litre beyaz

En fazla 68 kg / 149,9 lb tek rulo

En fazla 100 kg / 220,4 lb tek rulo

28 m2/saat (301 fit2/saat) - 7 pano/saat

43 m2/saat (463 fit2/saat) - 14 pano/saat

Çevreye Etki

Sadece çıkardığınız iş için güvence vermekle kalmıyorsunuz, işletmeniz de daha sağlıklı bir işyeri güvencesi
veriyor. HP Latex Teknolojisi, %65 suyla üretilen su bazlı mürekkepler kullanır. Bu yenilik, yalnızca çevre için daha iyi
bir yaklaşım olmakla kalmaz, size daha sürdürülebilir olma gücü de kazandırır.

Çevre açısından yararları çok büyük…
Jon Sherman,
Flavor Paper

Çevreye Etki
Yeni nesil HP Latex Mürekkeplerimiz16 baskı hizmeti sağlayıcılarına ve bu sağlayıcıların müşterilerine çekici bir çevre
ve sağlık profili sunuyor. İç mekan hava kalitesiyle ilgili endişeleri gideren nitelikleriyle17 HP Latex Mürekkepler ev,
lokanta, dükkan, hatta hastane gibi yerlerde iç mekan tabelalarında ve dekorasyonda kullanılabilecek kokusuz
baskılar2 üretir.

Tehlike uyarı
etiketleri yoktur

Kokusuz
baskılar2

Nikel
içermez17

Yanmaz5

Havayı kirleten
tehlikeli madde
içermez4

Alev almaz5

Çevre
sertifikaları17

HP Latex yazıcı sahibi olduğunuzda:
Çevresel referanslarınızı gösteren belgeyi basabilir ve
herkesin görmesi için gururla sergileyebilirsiniz.18

Çevresel profilinizi daha da iyileştirmek için
HP EcoSolutions eğitim programını kullanabilirsiniz.

HP sarf malzemelerini geri dönüştürme3 ve geri alım programlarımız sayesinde
uygun HP baskı malzemelerini iade etme19 gibi imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Yeni nesil HP Latex Mürekkeplerimiz, gerçekten önemli olan çevre sertifikalarının gerekliliklerini karşılamak için
sürdürülebilirlik düşünülerek geliştirilmiştir.20

UL ECOLOGO®17

Sınırsız tam oda dekoru17

HP Planet Partners³

Sorumlu ormancılığın işareti21

Oyuncak Güvenliği22

Seviye 1 - Sıfır Zehirli Kimyasal Atık23

* 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).

Etki Yaratan Büyüme
HP teknolojisi daha ilk günden işimizi büyütmemize
yardımcı oldu.
Eero Valge
Artproof

Bir işletme sahibiyseniz gerek işinizde gerekse hedeflerinizde kişisel çıkarınız söz konusudur. HP Latex Teknolojisi
işletmenizi bir üst düzeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Birlikte gerçek bir etki yaratmaya çalışan etten kemikten
insanlarız ve biz de sizin gibi işimizi seviyoruz.

1

HP Latex Üst Katman, laminasyonun uygulanamadığı veya çok pahalı olduğu düşük
bütçeli baskılarda çizilmeye karşı dayanıklılığı artırır. Çizilmeye dayanıklılık
ISO1518-2:2011 standardına uygun olarak Şubat 2022'de yapılan dahili HP testlerine
dayanmaktadır. Tahminler HP Media Performance Lab tarafından çeşitli baskı
malzemeleri üzerinde yapılmıştır. Dış mekan teşhirlerindeki kalıcılığı, HP baskı
malzemeleri dahil çeşitli baskı malzemeleriyle HP Latex Mürekkepler kullanılarak SAE
J2527 standardına göre test edilmiştir; doğrudan güneş ışığına ve suya maruz
kalmayı da içeren belirli sıcak ve soğuk iklimler için simüle edilen nominal dış
mekanda sergileme koşullarında, dikey yönelimde test edilmiştir; performans, ortam
koşullarındaki değişime bağlı olarak değişiklik gösterebilir. HP Şeffaf Parlak Kalıp
Koruyucu Kaplama kullanılarak laminasyonlu görüntü kalıcılığı. Sonuçlar, kullanılan
baskı malzemesinin performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2

Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı
malzemeleri, nihai baskının koku performansını etkileyebilir.

3

Baskı sarf malzemelerinin geri dönüşüme uygunluğu, sarf malzemesine ve yazıcıya
göre değişir. Mürekkep kartuşunun HP Eco-Carton dış kartonu yerel karton/kâğıt
toplama programları aracılığıyla %100 geri dönüştürülebilir. Mürekkep haznesi ve
baskı kafaları da dahil olmak üzere içindeki malzemeler, plastik parçaların yeniden
işlenmesine yönelik HP Planet İş Ortakları programına ücretsiz olarak iade edilebilir.
Sıfır atık. Mürekkep haznesi ve baskı kafası geri alımı için HP Planet İş Ortakları
programına katılım ve programın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak amacıyla
http://www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin; program bulunduğunuz bölgede
sunulmuyor olabilir. Bu programın sunulmadığı yerlerde ve program kapsamında
olmayan diğer sarf malzemeleri için, yerel atık yetkililerine danışarak uygun bertaraf
etme yöntemlerini belirleyin.

4

HP Latex Mürekkepler, ABD Çevre Koruma Dairesi 311 Yöntemi kullanılarak Temiz
Hava Yasası uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Maddeler testinden geçirilmiş (test
2013'te yapılmıştır) ve hiçbir zararlı madde bulunmamıştır.

5

Su Bazlı HP Latex Mürekkepler, USDOT veya uluslararası taşımacılık düzenlemelerine
göre alev alıcı ya da yanıcı sıvılar olarak sınıflandırılmamıştır. Pensky-Martens Kapalı
Kap yöntemine göre yapılan testler, parlama noktasının 110°C'den (230°F) yüksek
olduğunu göstermiştir.

6

Bkz. http://www.roadmaptozero.com. HP Latex Mürekkeplerle baskı alınması,
UV baskıyla ilişkili sorunlu reaktif monomerlerden kaçınılmasını sağlar. Kurutulmamış
UV mürekkeplerde ve UV jel mürekkeplerde bulunan akrilat monomerler cilde zarar
verebilir.

7

HP'nin "Baskı Malzemesi Sertifika Programı" ("Program"), baskı malzemelerinin HP'nin
Grafik Çözümler iş kolunun sunduğu yazıcı ve mürekkeplerle uyumunu
değerlendirmeye yardımcı olmak için baskı malzemesi üreticilerine, tedarikçilerine ve
müşterilerine bilgi sağlar. Baskı malzemeleri bağımsız üçüncü taraf üreticiler
tarafından sağlanmıştır. Programa ve "Sertifikalı" baskı malzemelerine dahil edilme,
HP'nin bu baskı malzemelerinin veya üreticilerin tanıtımını yaptığı şeklinde
anlaşılamaz. HP, programdaki herhangi bir baskı malzemesi için bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla bulunabilirlik, baskı malzemesi kalitesi, baskı malzemesi
performansı veya üreticinin yaptığı ve baskı malzemesinin niteliklerini herhangi bir
şekilde etkileyebilecek değişiklikler açısından hiçbir iddiada bulunmamakta ve
garanti vermemektedir. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden
değiştirilebilir. HP, Program bilgilerinin eksiksiz veya doğru olduğu yönünde herhangi
bir iddiada bulunmamaktadır. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu
ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki
hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik
hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Burada
verilen bilgiler, HP tarafından nezaketen, ücretsiz olarak ve "OLDUĞU GİBİ" esasında
sağlanmıştır. HP, bu bilgilerle ilgili açık veya zımni hiçbir tür garanti vermemektedir.
HP; dolaylı, dolaysız, özel, arızi veya kullanım neticesinde oluşan hiçbir zarar ve
ziyandan; ister bir sözleşme ister bir tazminat yükümlülüğü, isterse bu bilgilerin
sağlanması ya da kullanılmasıyla bağlantılı veya bundan kaynaklanan herhangi bir
hukuki faraziye esas alınarak sorumlu tutulamaz.

8

Performans, baskı malzemesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi
için hp.com/go/mediasolutionslocator adresini ziyaret edin veya uyumluluk bilgileri
için baskı malzemesi tedarikçinize danışın. En iyi sonuçları elde etmek için
esnemeyen tekstiller kullanın. Gözenekli tekstiller için mürekkep toplayıcı gerekir.
Özelliklerin kullanılabilirliği ve ilgili performans yazıcıya göre değişir ve özellikler
isteğe bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için hp.com/go/latex adresindeki ürün veri
sayfalarına bakın.

9

HP Latex R2000 Plus Yazıcı için geçerlidir. Piksel başına 1 noktalı HP Latex Üst Katman
kullanılarak, lamine olmayan sabit ve esnek baskı malzemeleri üzerinde Ekim 2017'de
gerçekleştirilen dahili HP WeatherOmeter testine göre zaman içinde yüksek opaklık
ve sararmaya karşı dayanıklılık. Sararma için beyaz alt katman basılan örneklerde
L* ve B* temel alınmıştır. Beyaz mürekkep isteğe bağlı olabilir ve HP Beyaz Mürekkep
Kitinin satın alınmasını gerektirir.

10

HP Profesyonel Baskı Hizmeti Planları HP Latex 700 ve 800 Yazıcı serisi, HP Latex
R Yazıcı serisi, HP Latex 1500 Yazıcı, HP Latex 2700 Yazıcı serisi ve HP Latex 3000
Yazıcı serisiyle uyumludur. Bazı hizmetler yazıcıya, hizmet sözleşmesine ve bölgede
bulunabilirliğe bağlıdır. Daha fazla bilgi için
hp.com/go/professional-print-service-plans adresini ziyaret edin.

11.

Bu hizmetlere erişmek için lütfen bölgenizdeki HP satış temsilcisiyle ya da HP iş
ortağınızla iletişime geçin.

12.

HP Latex yazıcınız etkin bir Fabrika Garantisi kapsamındaysa ya da bir HP Profesyonel
Baskı Hizmeti Planının bir parçasıysa ve HP PrintOS’a kayıtlıysa, HP Hizmet
Merkezinin proaktif desteği etkin hale getirilir. Bir HP PrintOS hesabı, internet
bağlantısı ve internet özellikli ve internete bağlı bir cihaz gereklidir. Daha fazla bilgi
için bkz. http://www.printos.com.

13.

HP PrintOS ile uyumlu olan bütün HP yazıcılar için HP Learn’ün ücretsiz eğitim içeriği,
HP Print Beat üretimi ve analizleri uzaktan takip etme özelliği, HP PrintOS Mobile ve
HP Configuration Center ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bir HP PrintOS hesabı,
internet bağlantısı ve internet özellikli ve internete bağlı bir cihaz gereklidir. Daha
fazla bilgi için bkz. http://www.printos.com.

14.

HP Learn Premium içeriği, Print Beat Live Production ve Print Beat Jobs API sadece
Plus planında mevcuttur. Bir HP PrintOS hesabı, internet bağlantısı ve internet özellikli
ve internete bağlı bir cihaz gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.printos.com.

15.

HP Latex 2700 ve 2700 W Yazıcılar, 160 kg’a (353 lb) kadar tekli ruloları destekler.
Yazıcıların kapasitesi, isteğe bağlı HP 126 inç Yönlendirici Silindirle ya da HP Latex
2700 Serisi Jumbo İkili Rulo Setiyle 300 kg’a (660 lb) kadar arttırılabilir. Dahil değildir,
ayrı satılır.

16

Dördüncü nesil HP Latex Mürekkepleri, HP Latex 700, 800, 2700 Yazıcı serisiyle ve
HP Latex R1000, R1000 Plus ve R2000 Plus Yazıcılarla uyumludur.

17

UL ECOLOGO® Sertifikası, dördüncü nesil Latex Mürekkepler için geçerlidir. UL
ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara
ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz.
ul.com/EL). HP Latex Mürekkepleri UL GREENGUARD GOLD Sertifikasına sahiptir. UL
GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD
standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük
miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için ul.com/gg veya
greenguard.org adreslerini ziyaret edin.

18

Çevresel Referanslar Sertifikası, HP'den satın alınan HP Latex baskı malzemelerinin
kullanım yönergelerine göre kullanılmak kaydıyla çevresel referanslarını kanıtlaması
amacıyla PSP'lere verilir. Bu referansları HP hak ederek almıştır. Matbaalar/baskı
hizmeti sağlayıcılar sertifikalar ve eko-etiketler için onaylama kuruluşlarına doğrudan
başvurmalıdır. HP, matbaalara/baskı hizmeti sağlayıcılara sertifika veya eko-etiket
sağladığını ima etmez ya da sağlamaz ve söz konusu sertifikaları almak için
müşterilerin bireysel çalışmalarını desteklemez.

19

HP Geniş Format Baskı Malzemesi iade programının kullanılabilirliği değişiklik
gösterir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtlar, yaygın şekilde sunulan geri
dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları
bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için HPLFMedia.com/hp/ecosolutions
adresine bakın.

20

Tüm sertifikalar, tüm HP Latex Mürekkep nesilleri için geçerli olmayabilir. Daha fazla
bilgi için hp.com/go/latex adresindeki ürün veri sayfalarına bakın.

21

Belirli HP geniş format baskı malzemeleri için geçerlidir. BMG ticari marka kodu
FSC®-C115319, bkz. us.fsc.org. HP ticari marka kodu FSC®-C017543, bkz. us.fsc.org.
FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir. HP geniş format baskı
malzemeleri hakkında bilgi almak için HPLFMedia.com adresini ziyaret edin.

22

HP Latex mürekkeplerinin dördüncü nesli aşağıdaki oyuncak güvenlik yöntemlerine ve
protokollerine göre test edilmiştir ve bunlara uygunluk göstermektedir: EN 71-3, EN
71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17, and SOR 2018-83.
HP, mürekkeplerin 3 yaşının altındaki çocuklara yönelik oyuncaklar için kullanılmasını
önermemektedir.

23

HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. ZDHC Roadmap to Zero Seviye 1, bir mürekkebin
üretim sırasında kasıtlı olarak kullanılması yasaklanmış kimyasal maddelerin listesi
olan ZDHC Üretim Sırasında Kullanımı Yasaklı Maddeler Listesi (ZDHC MRSL) sürüm
1.1 standartlarına uygun olduğunu ve bu standartları karşıladığını gösterir. ZDHC deri,
tekstil ve sentetik sektörlerinde zararlı kimyasalların kullanılmasını durdurmayı ve
sürdürülebilir kimyasallar kullanılmasını hedefleyen bir kuruluştur. Roadmap to Zero
Programı sorumlu kimyasal yönetim uygulamalarını hayata geçirmek için işbirliği
içinde çalışan markaları, değer zinciri iştiraklerini ve ortaklarını içeren çok paydaşlı
bir kuruluştur. Bkz. roadmaptozero.com.
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