เลือกอุปกรณท
์ ี่ ใช่เพ่ ือชนะใจลูกค้า
รว่ มกับเครองพ
ื่ ิมพซ์ รี สี ์

HP LATEX 700 และ 800

่ ้ ลกู ค้าด้วยงานท่ ี ใหผ
เพื่อสร้างความนา่ ทึงให
้ ลตอบแทนสดุ ยอด

ภาพกราฟิกตกแตง่
หน้าตา่ งและสติกเกอร ์
่ งพิ
่ มพ์
สีขาวทึบอั นโดดเด่น1 บนสือสิ
ที่ โปร่งใสและมีสี ผลงานพิมพ์ที่
คงทนต่อการขีดข่วน2 เพื่อลดความ
่ ่ชิ้นงานเสียหาย
เสียงที

ผืนผ้าใบและวัสดุ
บุผนัง

ภาพกราฟิกตกแตง่
ยานพาหนะ

่
สิงทอ

พิมพ์ภาพพิมพ์สสี ั นสดใสลงบน
ผืนผ้ าใบ ใช้หมึก HP Latex Inks
สูตรน�ำ้ ของแท้ ที่มีการรั บรอง
คุณภาพเพื่อพิมพ์งานตกแต่งผนั ง

งานพิมพ์ออกมาแห้ งทั นที พร้อมใช้งาน
โดยไม่ต้องเคลื อบลามิเนต ชั้นหมึกพิมพ์
ของ HP Latex Ink ที่มีความยืดหยุน
่
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการติ ดตั้ ง
่
สืองานพิ
มพ์ รั บรองคุณภาพโดย 3M™
MCS™ Warranty และ 3M และ ICS
Performance Guarantee3

พิมพ์ลงบนผืนผ้ าโพลี เอสเตอร ์
ผ้ าฝ้ าย และผ้ าที่มีรูได้ โดยตรง
่
มอบสิงทอไร้
กลิ่น4 ที่ ให้ คอนทราสที่
น่าทึง่ และสีสันที่สดใส

ประโยชนอ์ ั นโดดเดน
HP LATEX
่ เหนอื ใครของหมกขาวจาก
ึ
ขาวใสหมดจด ชัดเจนไม่ม ี ใครเทียม1
ระบบหมุนเวียนหมึกโดยอั ตโนมั ติและอุปกรณ์ท�ำความสะอาดหั วพิมพ์ลด
้ ตอนการท� ำความสะอาดด้วยตั วเองและช่วยป้ องกั นการอุดตั นอี กด้วย
ขั น

ช่วยไม่ ให้เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการ
เคลือบลาม ิเนต
้
ชันหมึ
กทียื่ ดหยุน
่ และบางเบา

่ี
ส ีขาวทสดใสที
ส่ ดุ 1

่
สีขาวความทึบสูงทีทนทาน
ไม่ซดี เหลื อง1

้ิ
ลดปร ิมาณความสนเปลื
องของหม ึกในแต่ละงาน5
่ ได้ ใช้งาน1
โดยน�ำหั วพิมพ์สขี าวออกเมือไม่

่ มพ์ HP Latex 700 W และ 800 W สีขาวที่สดใสที่สุดโดยใช้เทคโนโลยี ISO/DIS 23498 เมือเที
่ ยบกั บตั วเลื อกอื่ น ๆ จากคู่แข่งโดยใช้เทคโลยี โซลเวนต์และยูวีที่มีราคาต�่ ำกว่า 50,000 ดอลลาร ์สหรั ฐณ เดื อนพฤษภาคม 2020 ท� ำการทดสอบความทึบของสีด�ำที่
มีหมึกสีขาวส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ Latex 700 W และใช้ตลั บหมึก 836 White Latex Ink ร่วมกั บเครืองพิ
่ มพ์ HP Latex 800 W ความทึบแสงที่มองเห็น
เกาะติ ดกั บพื้นผิวไวนิ ล (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดการพิมพ์ UF 160% โดยใช้ตลั บหมึกสีขาว White Latex Ink รุน
่ HP 832 ขนาด 1 ลิ ตรกั บเครืองพิ
ได้ = 91%
(2)
การเคลื อบพื้นผิวงานพิมพ์ด้วย HP Latex ช่วยปรั บปรุงประสิทธิภาพการต้ านทานการขีดข่วนในผลงานพิมพ์ที่มีต้นทุนต�่ ำการเคลื อบลามิเนตไม่สามารถท� ำได้ หรือมีราคาแพงเกิ นไป การต้ านทานการขีดข่วนอ้างอิ งจากการทดสอบภายในของ HP ณ เดื อนธันวาคม 2019 ด้วยเทคโนโลยี
่ งพิ
่ มพ์หลากหลายชนิ ด
ISO1518-2:2011 ประมาณการโดย HP Media Performance Lab จากการทดสอบสือสิ
(3)
ขอบเขตการรั บประกั นแตกต่างกั นไปตามภูมิภาค โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกั บการรั บประกั นที่มี ในประเทศของคุณที่ graphics.averydennison.com และ 3Mgraphics.com อาจมีข้อจ�ำกั ดบางประการในการรั บประกั น
(4)
่ ำเนิ นการสั งพิ
่ มพ์จริง
มีชดุ วั สดุการพิมพ์อีกมากมาย ที่มาพร้อมกั บกลิ่นที่แตกต่างกั นอย่างมาก วั สดุการพิมพ์บางประเภทมีผลต่อการส่งกลิ่นเมือด�
(5)
่ บหั วพิมพ์ HP 836 White Latex กลั บสูต่ ลั บเก็บหมึกแล้ว การใช้งานหมึกสีขาวจึ งไม่เกิ ดขึนเมื
่ ได้ เปิ ดใช้งานหั วพิมพ์
้ อไม่
เมือเก็
(1)

่ ื ำหนดส ่งงาน
หายหว่ งเรองก�

การพิมพง์ านที่ทรงพลัง อัจฉรยะ
ิ และ
เป่ ียมดว้ ยผลติ ภาพ

่ ี ำ� เนน
ู
โมดลการบ
ม่ ส ีทด
ิ การ
ไดอ้ ยา่ งรวดเรว็ งา่ ยดาย
และยกระดับได ้

้ ึ วยเม็ดสีอันสดใสแจ่มชั ดที่ความเร็วสงู สดุ ถึ ง
ู นด้
ขับเคลื่อนให้เกิดผลิตผลทีส่ งข
ุ /ชม. (36 ตร.ม./ชม.) ส�ำหรั บงานภายนอกอาคาร6 ด้วยหั วพิมพ์
388 ตารางฟต
่
ใหม่ ประมวลผลการพิมพ์ซ�้ำอย่างรวดเร็วด้วยฟังก ์ชันการจั
ดคิวงานพ ิมพที์ ่
่
่ื
ู
ุ
มาพร ้อมตั วเครองพ
ซึ
งสามารถจั
ด
คิ
ว
งานพิ
ม
พ์
ได้
ส
ง
ส
ด
ถึ ง 100 คิวงาน
ิมพ ์

ควบคมุ การดำ� เนน
ิ งานพมพ
ิ ์
ุ ทางออนไลน ์ไดท
ของคณ
้ กุ ท่ ี
ทกุ เวลาดว้ ย HP PRINTOS
รั บการแจ้ งเตื อนทั นทีที่พบปัญหาที่ท� ำให้ พิมพ์งานไม่ส�ำเร็จ

เข้ าถึ งและดาวน์ โหลดข้ อมลู งาน

่ มพ์และระดั บหมึก
ตรวจสอบสถานะเครืองพิ
่ มที ่ http://hp.com/go/latexprintos
ดูรายละเอี ยดเพิมเติ

่ ยน
ส่งเสรมิ ความยัง
ื เช ิงนเิ วศ

้ ึ ด้วย HP LATEX
่ิ น
มากยงข

่ อบั งคั บ ลกู ค้ าของคณ
ุ กั งวลเรืองข้
ุ ระบบกั งวลเกี่ยวกั บ
หากคณ
้ ่ออ�ำนวย
ุ ใส่ ใจให้ มีสถานที่ท� ำงานที่สบายขึนเพื
สภาพแวดล้ อม หรือคณ
่ ิ มเกี่ยวกับ
ู ฏิ บัติงาน ก ็อย่าลืมศ ึกษาขอ้ มลู เพมเติ
ความสะดวกแก่ผ้ ป
่ิ
่ ีต่อสงแวดล้
ุ ประโยชน ์ของเทคโนโลยี HP Latex ทีม
คณ
อม

ู ำ� ้ ได้ รับการ
หมกึ HP LATEX INKS สตรน

ออกแบบมาเพื่อหลี กเลี่ยงการใช้สารเคมีอันตรายอั นเนื่ อง
มาจากสารท� ำละลายและรังสีอัลตราไวโอเลต โดยไม่ลดทอน
ประสิทธิภาพการท� ำงาน

UL ECOLOGO7

ระดั บ 1 หมายถึ ง การปล่อย
ไม่มีข้อจ�ำกั ดเมือ่
ท� ำการตกแต่งห้ อง สารเคมีอันตรายเป็ นศูนย์9
แบบยกห้ อง8

่ มพ์ HP Latex ซีรสี ์ 800 โหมดท� ำงานนอกอาคาร (ป้ ายแบนเนอร ์) 4 พาส, 100% อ้างอิ งจากการทดสอบภายในของ HP ประจ�ำเดื อนกั นยายน 2020 ร่วมกั บ Avery 3001 โดยความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกั นไปตามกลไกการพิมพ์ที่ปรั บเปลี่ยนได้ เพื่อ
สามารถใช้รว่ มกั บเครืองพิ
หลี กเลี่ยงการผลิ ตภาพพิมพ์ที่มีข้อบกพร่อง
(7)
่ ่ยวข้ องกั บการค� ำนึ งถึ งสุขอนามั ยของมนุษย์และใส่ ใจต่อสิงแวดล้
่
ุ ภาพตามข้ อก� ำหนดที่เข้ มงวดว่าด้วยวงจรอายุที่อิ งตามลั กษณะที่หลากหลาย ซึงเกี
สามารถใช้รว่ มกั บหมึก HP Latex Inks การรั บรองมาตรฐาน UL ECOLOGO® ระดั บ UL 2801 แสดงให้ เห็นว่าหมึกพิมพ์มีคณ
อม (ดู
เพิ่มเติ มที่ ul.com/EL) HP เป็ นบริษัทการพิมพ์แห่งเดี ยวที่มีหมึกพิมพ์ที่ ได้ รับการรั บรองมาตรฐาน UL ECOLOGO® ในหมวดผลิ ตภั ณฑ์ “หมึกพิมพ์และฟิ ล์มกราฟิ ก” ดูรายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้ ที่ spot.ul.com/main-app/products/catalog/
(8)
สามารถใช้รว่ มกั บหมึก HP Latex Inks การรั บรองมาตรฐาน UL GREENGUARD GOLD ระดั บ UL 2818 แสดงให้ เห็นว่าผลิ ตภั ณฑ์ ได้ รับการรั บรองตามมาตรฐานต่าง ๆ ของ UL GREENGUARD ว่ามีการปล่อยสารเคมีสอู ่ ากาศภายในอาคารระหว่างการใช้งานผลิ ตภั ณฑ์ ในปริมาณต�่ ำ
ไม่มีการจ�ำกั ดขนาดในห้ องที่ตกแต่งได้ อย่างทั ่วถึ งและไร้ข้อจ�ำกั ดจ�ำกั ดขนาดที่ 33.4 ตร.ม. (360 ตารางฟุต) ส�ำหรั บสภาพแวดล้ อมแบบส�ำนั กงาน และที่ขนาด 94.6 ตร.ม. (1,018 ตารางฟุต) ส�ำหรั บสภาพแวดล้ อมแบบห้ องเรียน ดูข้อมูลเพิ่มเติ มได้ ที่ ul.com/gg
(9)
่ มพ์ HP Latex Inks โปรแกรม ZDHC Roadmap to Zero ระดั บ 1 แสดงให้ เห็นว่าหมึกพิมพ์มีความสอดคล้ องหรือเป็ นไปตามมาตรฐานของรายการ ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC
การปล่อยสารเคมีอันตรายเป็ นศูนย์ สามารถใช้รว่ มกั บเครืองพิ
่ นรายการสารเคมีที่ถูกสั งห้
่
่ ามไม่ ให้ ใช้ ในกระบวนการผลิ ตทั ่วโลก ZDHC คื อองค์กรที่ก่อตั้ งมาเพื่อด�ำเนิ นการก� ำจั ดสารเคมีอันตรายและด�ำเนิ นการใช้สารเคมีที่ส่งเสริมความยั ง่ ยืนในอุตสาหกรรมหนั ง สิงทอ
MRSL) 1.1 ซึงเป็
และวั สดุสังเคราะห์ โปรแกรมของ Roadmap to Zero เป็ นองค์กร
ที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้ องหลายราย อาทิเช่นแบรนด์ บริษัทในเครือ และกลุม่ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง ที่ประสานงานร่วมกั นเพื่อก� ำเนิ นการตามข้ อปฏิ บัติวา่ ด้วยการจั ดการสารเคมีอย่างมีความรั บผิดชอบ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติ มที่ roadmaptozero.com
(6)

เทคโนโลยแี ละ
่ ี าง
ศักยภาพทสร
้
่ิ
ผลลัพธอ์ ั นยงใหญ
่
โมดลู การบ่มสีที่
สามารถยกระดั บได้
หั วพิมพ์ที่ผ้ ู ใช้เปลี่ยนเองได้ มาพร้อมกั บ
ระบบการไหลย้ อนกลั บของเม็ดสีขนาดเล็ ก
้ า 50%10
และจ�ำนวนรูพน
่ หมึกที่เพิ่มขึนกว่

HP PrintOS ที่
สามารถใช้ติดตาม
การท� ำงานได้ จาก
ระยะไกล

่ จฉริยะ
ุ ด้านหน้ าเครืองอั
แผงควบคม
่
้
ุ สั งพิมพ์ซ�ำได้ อย่างรวดเร็ว
ให้ คณ
แทนที่ตลั บหมึกพลาสติ กด้วยตลั บหมึก
HP Eco-Carton

W

ขาวใสหมดจด ชั ดเจนไม่มี ใครเทียม11
อี กระดั บแห่งการเลื อกใช้วัสดกุ ารพิมพ์ที่หลาก
หลายได้ รวมถึ งวั สดกุ ารพิมพ์ที่เป็ นมิตรต่อ
่
สิงแวดล้
อม12
ุ ถึ ง
พิมพ์งานสีสันสดใสที่ความเร็วสงู สด
ุ /ชม. (36 ตร.ม./ชม.)13
388 ตารางฟต
งานพิมพ์แบบไร้กลิ่น14

ขอ้ มลู ของ
่ ื มพ
เครองพ
ิ โ์ ดยสรปุ
่ื
เครองพ
ิมพ HP
์ LATEX
700

่ื
เครองพ
ิมพ HP
์
LATEX 700 W

่ื
เครองพ
ิมพ HP
์
LATEX 800

่ื
เครองพ
ิมพ HP
์
LATEX 800 W

่ ื งพ
่ ิ ิมพ ์
ความกว้างส ูงสุดของสอส

64 นิ้ว (1.63 ม.)

64 นิ้ว (1.63 ม.)

64 นิ้ว (1.63 ม.)

64 นิ้ว (1.63 ม.)

ขนาดตลั บหม ึก

1 ลิ ตร

1 ลิ ตร

3 ลิ ตร

3 ลิ ตร

ไม่มี

มี

ไม่มี

มี

121 ปอนด์ (55 กก.)

121 ปอนด์ (55 กก.)

121 ปอนด์ (55 กก.)

121 ปอนด์ (55 กก.)

คุณภาพส�ำหรับงานภายนอกอาคาร13

334 ตารางฟุต/ชม.
(31 ตร.ม./ชม.)

334 ตารางฟุต/ชม.
(31 ตร.ม./ชม.)

388 ตารางฟุต/ชม.
(36 ตร.ม./ชม.)

388 ตารางฟุต/ชม.
(36 ตร.ม./ชม.)

คุณภาพส�ำหรับงานภายในอาคาร13

226 ตารางฟุต/ชม.
(21 ตร.ม./ชม.)

226 ตารางฟุต/ชม.
(21 ตร.ม./ชม.)

269 ตารางฟุต/ชม.
(25 ตร.ม./ชม.)

269 ตารางฟุต/ชม.
(25 ตร.ม./ชม.)

หม ึกส ีขาว
ขนาดส ูงสุดของม้วนวั สดุ

่ มพ์ HP Latex ซีรสี ์ 300 และ 500)
เทียบกั บรุน
่ ก่อนหน้ า (เครืองพิ
่ มพ์ HP Latex 700 W และ 800 W สีขาวที่สดใสที่สุดโดยใช้เทคโนโลยี ISO/DIS 23498 เมือเที
่ ยบกั บตั วเลื อกอื่ น ๆ จากคู่แข่งโดยใช้เทคโลยี โซลเวนต์และยูวีที่มีราคาต�่ ำกว่า 50,000 ดอลลาร ์สหรั ฐ ณ เดื อนพฤษภาคม 2020 ท� ำการทดสอบความทึบ
มีหมึกสีขาวส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ Latex 700 W และใช้ตลั บหมึก HP 836 White Latex Ink ร่วมกั บเครืองพิ
่ มพ์ HP Latex 800 W
ของสีด�ำที่เกาะติ ดกั บพื้นผิวไวนิ ล (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดการพิมพ์ UF 160% โดยใช้ตลั บหมึกสีขาว White Latex Ink รุน
่ HP 832 ขนาด 1 ลิ ตรกั บเครืองพิ
ความทึบแสงที่มองเห็นได้ = 91%
(12)
ดูข้อมูลเพิ่มเติ มที่ hp.com/go/mediasolutionslocator
(13)
่ มพ์ HP Latex ซีรสี ์ 800 ส�ำหรั บเครืองพิ
่ มพ์ทกุ รุน
36 ตร.ม./ชม. (388 ตารางฟุต/ชม.) สามารถใช้รว่ มกั บเครืองพิ
่ มี โหมดท� ำงานนอกอาคาร (ป้ ายแบนเนอร ์) 4-พาส, 100% โหมดท� ำงานในอาคาร (ป้ าย SAV) 6-พาส 100% อ้างอิ งจากการทดสอบภายในของ HP ประจ�ำเดื อน
กั นยายน 2020 ร่วมกั บ Avery 3001 โดยความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกั นไปตามกลไกการพิมพ์ที่ปรั บเปลี่ยนได้ เพื่อหลี กเลี่ยงการผลิ ตภาพพิมพ์ที่มีข้อบกพร่อง
(14)
่ ำเนิ นการสั งพิ
่ มพ์จริง
มีชดุ วั สดุการพิมพ์อีกมากมายที่มาพร้อมกั บกลิ่นที่แตกต่างกั นมาก วั สดุการพิมพ์บางประเภทมีผลต่อการส่งกลิ่นเมือด�
(10)

้
่
่
่
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ต้องแจ้ งให้ ทราบ การรับประกั นส�ำหรับผลิ ตภั ณฑ์และบริการของ HP นั ้นมีการระบุไว้ ในค�ำชีแจงว่
าด้วยการรับประกั นโดยชั ดแจ้ งซึงแนบมากั
บผลิ ตภั ณฑ์หรือบริการนั ้น ๆ ห้ ามมิ ให้ ตีความเนื้ อหาใด ๆ ที ่
่ ในเอกสารฉบั บนี้ อาจมีการเปลียนแปลงโดยไม่
่
่ ม HP ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
แสดงว่าเป็ นการรับประกั นเพิมเติ
รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิ ค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้ อหา หรือการตั ดทอนใด ๆ ในทีนี่ ้
พฤศจิ กายน 2020
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