โซลููชัันการตััดของ HP Latex Plus

ขยายธุุ รกิิจของคุุณให้้ก้้าวไกลได้้โดยเพิ่่�มศัักยภาพของเครื่่�องพิิมพ์์ HP Latex
ให้้มีีขั้้น� ตอนการพิิมพ์์และตััดที่่�พิิเศษไม่่เหมืือนใคร1
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HP FlexiPRINT and CUT RIP

โซลููชัันของ HP ที่่�ครบครััน ช่่วยให้้
พิิมพ์์และตััดได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ประหยััดเวลาสููงถึึง 50% ด้้วยโซลููชััน
การพิิมพ์์และตััดอย่่างแม่่นยำำ4

ขั้้�นตอนการทำำงานที่่ง่� ่ายและเชื่่�อถืือได้้

• ตััดสติิกเกอร์์แบบมีีระยะตััดตกเต็็มที่่�ได้้โดย
ไม่่โค้้งงอเมื่่�อพิิมพ์์ออกมาด้้วยเทคโนโลยีี
HP Latex

• พิิมพ์์และตััดได้้ในเวลาเดีียวกัันด้้วยโซลููชัันแบบ
สองอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อถืือได้้ของเรา โดยเทีียบกัับ
เครื่่�องที่่�พิมพ์
ิ ์หรืือตััดได้้ในเครื่่�องเดีียว

• พิิมพ์์/ตััดได้้ในไม่่กี่่�ขั้้�นตอน เพิ่่�มเส้้นแนวตััดได้้จาก
ซอฟต์์แวร์์ RIP เลืือกใช้้การตั้้�งค่่าตััดแบบล่่วงหน้้า
ได้้ พร้้อมทั้้�งสั่่�งพิิมพ์์ได้้อย่่างง่่ายดาย

• ตััดได้้อย่่างรวดเร็็วและแม่่นยำำ พร้้อมแรงกดสููง
ถึึง 600 กรััม

• ตััดงานได้้ทัันทีีเมื่่�อพิิมพ์ด้
์ ้วยเทคโนโลยีี HP Latex
ไม่่ต้้องรอให้้ระเหย คุุณจึึงสามารถส่่งมอบงานได้้
ในวัันเดีียวกัันกัับที่่�ลููกค้้าสั่่�ง

• จดจำำการทำำงานได้้อย่่างแม่่นยำำและตััดงานพิิมพ์์
ได้้อย่่างไร้้ที่่�ติิด้้วยการตั้้�งค่่าระบบ HP Barcode
and Optical Position

• พิิมพ์์และตััดงานพิิมพ์์ระยะสั้้�นได้้อย่่างรวดเร็็ว
เนื่่�องจากงานพิิมพ์์ของ HP Latex ไม่่จำำเป็็นต้้อง
เคลืือบลามิิเนตเพื่่�อป้้องกัันรอยขีีดข่่วน5

• เครื่่�องตััดที่่�ใช้้งานง่่าย พร้้อมหน้้าจอระบบสััมผััสที่่�
ใช้้งานง่่ายและตะกร้้ารองรัับวััสดุุการพิิมพ์์

• ซอฟต์์แวร์์ HP FlexiPRINT and CUT RIP มีี
ฟีีเจอร์์ True Shape Nesting ซึ่่�งช่่วยประหยััด
วััสดุุการพิิมพ์์โดยอััตโนมััติิสููงถึึง 50%2
•	มาพร้้อมเครื่่�องมืือการออกแบบบน
HP Applications Center เพื่่�อสร้้างสรรค์์
การทำำงานใหม่่ๆ ได้้อย่่างง่่ายดายภายใน 3
ขั้้�นตอนเท่่านั้้�น3

ดููข้้อมูู ลเพิ่่�มเติิมได้้ที่�่

hp.com/go/latex-cutting-solutions

เข้้าร่่วมชุุ มชน ค้้นหาเครื่่�องมืือ และพูู ดคุุยกัับผู้้�เชี่�่ ยวชาญ เยี่่�ยมชม HP Latex Knowledge Center ได้้ที่�่
hp.com/communities/LKC

แต่่ละโซลููชัันการตััดของ HP Latex Plus สามารถเชื่่�อมต่่อโดยตรงกัับเครื่่�องพิิมพ์์ HP Latex ซีีรีีส์์ 100, 300, 500 และ 700 ต้้องอััปเกรด HP FlexiPRINT and CUT RIP หากต้้องการเชื่่�อมต่่อ
กัับเครื่่�องพิิมพ์์ HP Latex ซีีรีีส์์ 800

เมื่่
�อเทีียบกัับการพิิมพ์์แบบไม่่มีีการจััดพื้้�นที่�ก
่ ารพิิมพ์์ เป็็นไปตามการสาธิิตสมรรถนะการทำำงานโดย HP ในเดืือนกัันยายน 2020

จะต้้
องมีีบััญชีี HP Applications Center การเชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์ที่่�เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ตได้้ ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.hpapplicationscenter.com

จากการทดสอบภายในของ
HP ในเดืือนกัันยายน ปีี 2020 โดยเทีียบกัับโซลููชััน Print and Cut Plus ของ HP Latex กัับโซลููชัันพิิมพ์์และตััดแบบติิดตั้้�งในตััวในราคาที่�ส
่ ามารถเปรีียบเทีียบกัันได้้
เครื่่�องพิิมพ์์/เครื่่�องตััดแบบติิดตั้้�งในตััวเป็็นเครื่่�องพิิมพ์์หน้้ากว้้าง ซึ่่�งมีีระบบตััดตามเส้้นโครงร่่างที่�ติ
่ ิดตั้้�งไว้้ในเครื่่�องพิิมพ์์เครื่่�องเดีียวกัับที่�พิ
่ ิมพ์วั์ ัสดุุการพิิมพ์์ และเลื่่�อนวััสดุุการพิิมพ์์กลัับไปทางด้้าน
หลัังเพื่่�อตััดชิ้้�นงานที่่�พิิมพ์์ออกมา

การเปรีี
ยบเทีียบคุุณสมบััติิป้้องกัันรอยขีีดข่่วนนั้้�นอ้้างอิิงตามการทดสอบหมึึก HP Latex รุ่่�นที่�ส
่ าม และหมึึกโซลเวนต์์แบบเข้้มข้้นที่่�ใช้้ในการพิิมพ์์บนไวนิิลสติิกเกอร์์และแบนเนอร์์พีีวีีซีี ความคงทน
ถาวรของภาพจากเครื่่�องพิิมพ์์ HP ได้้รัับการประเมิินโดย HP Image Permanence Lab ความคงทนถาวรของงานพิิมพ์์สื่่�อกลางแจ้้งได้้รัับการทดสอบตามมาตรฐาน SAE J2527 กัับวััสดุุการ
พิิมพ์์ประเภทต่่างๆ รวมทั้้�งวััสดุุการพิิมพ์์ของ HP ในรููปแบบแนวตั้้�งในสภาวะสำำหรัับใช้้งานกลางแจ้้งแบบทั่่�วไปที่่�จำำลองขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีสภาพอากาศอุุณหภููมิิสููงและต่ำำ�ต
� ามที่�กำ
่ ำหนด รวมถึึงมีีการได้้รัับ
แสงแดดและสััมผััสน้ำำ��โดยตรง สมรรถนะการทำำงานอาจเปลี่่�ยนแปลงไปตามการเปลี่่�ยนแปลงของสภาวะแวดล้้อม
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ช่่วยเลืือก
แบบที่่�เหมาะสม
โซลููชัันการตััดของ

โซลููชัันการตััดของ

HP Latex 64 Plus

HP Latex 64 Plus

ผลิิตภััณฑ์์

9TL92A

9TL91A

คำำ�อธิิบาย

ก้้าวไปอีีกขั้้�นด้้วยโซลููชัันการตััดขนาด 54 นิ้้�วที่่�พร้้อมสำำหรัับใช้้ในงานธุุรกิิจ

ขยายการใช้้งานให้้กว้้างขึ้้�นด้้วยโซลููชัันการตััดขนาด 64 นิ้้�ว

135 ซม. (53.1 นิ้้�ว)

158 ซม. (62.2 นิ้้�ว)

ความกว้้างสููงสุุดที่่�ตััดได้้
อััตราเร่่งสููงสุุด

ขนาดสููงสุุดถึึง 3G

ความเร็็วการตััดสููงสุุด

สููงสุุดถึึง 113 ซม./วิินาทีี (44 นิ้้�ว/วิินาทีี) วััดตามแนวทแยง

ความแม่่นยำำ�

0.2% ของการเคลื่่�อนที่่� หรืือ 0.25 มม. (0.01 นิ้้�ว) แล้้วแต่่อย่่างไหนมากกว่่า

แรงตััด

แรงกด 0-600 กรััม สำำหรัับขั้้�นตอนแบบ 5 กรััม

ความหนาในการตััด
การเชื่�่ อมต่่อ
(หน้้าจอใช้้งานแบบมาตรฐาน)

0.05-0.25 มม. (0.002-0.01 นิ้้�ว) 0.8 มม. (0.03 นิ้้�ว) โดยใช้้ใบมีีดพ่่นทรายเป็็นอุุปกรณ์์เสริิม
USB และอีีเธอร์์เน็็ต (LAN)

ขนาดเครื่่�องตััด (ก x ล x ส)
ขนาดเครื่่�องตััด (สำำ�หรัับจััดส่่ง)
(ก x ล x ส)
น้ำำ��หนัักเครื่่�องตััด
น้ำำ��หนัักเครื่่�องตััด
(สำำ�หรัับจััดส่่ง)
ในกล่่องมีีอะไรบ้้าง

1,765 x 704 x 1,112 มม.
(69.5 x 27.7 x 43.8 นิ้้�ว)

1,960 x 704 x 1,112 มม.
(77.2 x 27.7 x 43.8 นิ้้�ว)

2,230 x 420 x 710 มม.
(87.8 x 16.5 x 28 นิ้้�ว)

2,230 x 420 x 710 มม.
(87.8 x 16.5 x 28 นิ้้�ว)

43.5 กก. (96 ปอนด์์)

48 กก. (106 ปอนด์์)

71 กก. (156 ปอนด์์)

74 กก. (163 ปอนด์์)

เครื่่�องตััด HP Latex, ขาตั้้�งเครื่่�องตััด, ตะกร้้ารองรัับวััสดุุการพิิมพ์์, HP FlexiPrint and Cut RIP, ซอฟต์์แวร์์ HP Cutter Control, คู่่�มืืออ้้างอิิงฉบัับย่่อ,
แผ่่นโปสเตอร์์แนะนำำการติิดตั้้�ง, ซอฟต์์แวร์์ชุุดเอกสาร, สายไฟ, ตััวยึึดมาตรฐาน (1), ใบมีีดมาตรฐาน (2), มีีดตััดแผ่่น (1),
หน้้าแปลนวััสดุุการพิิมพ์์ขนาด 3 นิ้้�ว (หนึ่่�งชุุดมีี 2 ชิ้้�น)

การรัับประกััน

การรัับประกัันฮาร์์ดแวร์์แบบจำำกััดหนึ่่�งปีี

สนัับสนุุนโดย

รูู ปแบบการใช้้งาน

ป้้ายและสติิกเกอร์์

เสื้้�อผ้้าที่่�ปรัับแต่่งได้้

ภาพกราฟิิกติิดพื้้�น

วััสดุุติิดผนััง

ภาพกราฟิิกติิดกระจกหน้้าต่่าง

ภาพกราฟิิกติิดรถยนต์์
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