เอกสารข้้อมูลู

�่
เครื่องพิิมพ์
HP
์ LATEX 700 W
ขยายโอกาสทางธุรุ กิิจที่� ่ ให้ผ้ ลตอบแทนสูงู มาพร้อมกัั
สีีขาว
้ บหมึกพิิมพ์
ึ
์
และส่่งเสริิมข้อ้ ได้เ้ ปรีียบด้า้ นความยั่่ง� ยืืนเชิิงนิิเวศด้ว้ ย HP Latex

งานพิิมพ์ด้้์ วยหมึ ึกพิิมพ์สีีขาว
ทางเลืือกในการสร้ ้าง
์
�
รายได้้ที่งดงาม
่

� ่ �หนดส่่งงานด้้วยระบบการพิิมพ์ ์
หายห่่วงเรื่องกำำ
� � ยมประสิิทธิิภาพ
อัั จฉริิยะที่่เปี่่

ส่่งเสริิมข้้อได้้เปรีียบด้้านความยั่่ง� ยืืนเชิิงนิิเวศมากยิ่่ง�
ขึ้้�นด้้วย HP Latex

• ขยายรายการผลิ ตภัณฑ์ของคุณให้ ครอบคลุมถึ งสติ กเกอร ์
และภาพกราฟิ กตกแต่งหน้ าต่างที่ ให้ ผลก�ำไรสูงโดยใช้หมึกสี
ขาวที่สดใสที่สุด1

• การพิมพที่์ รวดเร็วให้ สสี ั นสดใสด้วยความเร็วสูงสุดถึ ง 334
ตารางฟุต/ชม. ส�ำหรั บงานพิมพก์ ลางแจ้ ง, 226 ตารางฟุต/
ชม. ส�ำหรั บงานพิมพภ์ ายในอาคาร2
่ มพท์ างออนไลน์ ได้ ทกุ ที่ทุกเวลาด้วยระบบ
• ควบคุมการสั งพิ

ู รน�ำ้ HP Latex Inks สุดทั นสมั ย ไม่มีมลพิษ
• หมึกพิมพส์ ต
อากาศที่เป็ นสารอั นตราย (HAPs)3 ไม่ต้ องมีป้ ายเตือนสาร
อั นตรายและให้ งานพิมพแ์ บบไร้กลิ่น4

• พิมพส์ ีขาวได้แจ่มชั ด ขาวหมดจด มีระบบหมึกไหลเวียนและ
่
้ นตอน
การท�ำความสะอาดหั วพิมพ ์ โดยอั ตโนมั ติ ซึงช่วยลดขั
การท�ำความสะอาดด้วยตั วเอง
• ผลิ ตงานพิมพที่มี
์ สีสันสดใสได้ ด้วยความเร็วสูง และมอบความ
่
เปรียบต่างสีที่น่าทึงโดยใช้
สดี �ำเข้ มสนิ ท แต่ก็ ได้ ความคมชั ด
แม้ ต้องพิมพข์ ้ อความขนาดเพียง 4 จุด
ิ่ มพที่์ หลากหลาย ได้ แก่ ป้ าย ผ้ า
• สามารถเลื อกใช้วัสดุสงพิ
กระดาษโปสเตอร ์ ผืนผ้ าใบ วอลเปเปอร ์ และไวนิ ล

HP PrintOS และเติ บโตด้วยการฝึ กอบรม HP Learn
• ท�ำการพิมพซ์ �้ำได้ อย่างรวดเร็ว และท�ำงานพิมพห์ ลายส�ำเนา
ุ สามารถรั บ
ได้ ด้วยแผงจอควบคุมด้านหน้ าอั จฉริยะที่ ให้ คณ
คิวงานได้ สงู สุดถึ ง 100 คิวงาน
ิ่ มพแ์ บบไม่ ใช้แกนหมุนที่
• เพลิ ดเพลิ นไปกั บการบรรจุวัสดุสงพิ
ิ่ มพที่มี
รวดเร็วและง่ายดาย และการเข้ าถึ งวั สดุสงพิ
์ โมดูลการ
ิ่ มพที่มีน�
บ่มสีที่ยกระดั บได้ ส�ำหรับม้ วนวั สดุสงพิ
์ ำ้ หนั กสูงสุด

• ไม่มีการฝังกลบขยะ สามารถรี ไซเคิ ลกล่องกระดาษชั้นนอก
ได้ ในระดั บท้ องถิ่น ส่งคืนถุงหมึกและหั วพิมพฟ
์ รีด้วยการเข้ า
ร่วมโครงการ HP Planet Partners5
่ มพที่์ เป็ นมิตรต่อสิงแวดล้
่
• สามารถเลื อกสื่อสิงพิ
อมมากมาย
หลายประเภท6

• งานพิมพที่์ ใช้เทคโนโลยี HP Latex สามารถเข้ าสู ่
กระบวนการรี ไซเคิ ล การน�ำส่งคืน ไร้ซงสารอั
นตราย และ
ึ่
ก�ำจั ดทิ้งได้ อย่างปลอดภั ย7

ถึ ง 121 ปอนด์ (55 กก.)

� ่ มิ ได้้ที่� ่ http://www.hp.com/go/latex700series
สามารถดูขู้้ อมูลู เพิ่มเติ
�่
�่
�
ุ
ู ยุ กัับผู้เ้� ชี่ยวชาญ
เข้้าร่่วมชุมชน ค้้นหาเครื่องมืือ
และพูดคุ
เยี่่ยมชม
HP Latex Knowledge Center ได้้ที่� ่ https://hplatexknowledgecenter.com/
� มพ์ที่์ ่�มาพร้้อมกัั บระบบรัั กษาความปลอดภัั ยแบบต่่อเนื่่� อง สำำ�หรัั บใช้้งานร่่วมกัั บตลัั บหมึึกที่่� ใช้้ชิปิ แท้้ ของ HP เท่่านั้้�น ตลัั บหมึึกที่่� ใช้้ชิปิ ที่่� ไม่่ ใช่่ของ HP อาจใช้้งานไม่่ ได้้ และตลัั บแบบใช้้งานได้้ ในปัจจุุบััน อาจใช้้ ไม่่ ได้้ ในอนาคต
เครื่่องพิิ
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิ มที่่�: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
1
สีีขาวเจิิ ดจรัั สที่่�สุุดด้้วยเทคโนโลยีี ISO/DIS 23498 เทีียบกัั บตัั วเลืือกอื่่� นจากคู่่�แข่่งที่่� ใช้้เทคโนโลยีี โซลเวนต์์และยููวีีที่่�มีีราคาต่ำำ� �กว่่า 50,000 ดอลลาร์ ์สหรัั ฐ ณ เดืือนพฤษภาคม 2020 ทำำ �การทดสอบความทึึบของสีีดำำ�ที่่�เกาะติิ ดกัั บพื้้�นผิิวไวนิิ ลแบบมีีกาวติิ ดในตัั ว (L*:4.16 –
a:0,48-b:2,34) ด้้วยโหมดการพิิมพ์ ์ UF 160% โดยใช้้ตลัับหมึึกสีีขาวรุ่่�น HP 832 White Latex Ink ขนาด 1 ลิิ ตร ความทึึบแสงที่่�มองเห็็นได้้ = 91%
2
มีี โหมดงานพิิมพ์ก์ ลางแจ้้ ง (ป้้ ายแบนเนอร์ ์) 4 แผ่่น 100% โหมดงานพิิมพ์ภ์ ายในอาคาร (ป้้ าย SAV) เลื่่�อนผ่่าน 6 รอบ, 100% อ้้างอิิ งจากการทดสอบภายในของ HP ประจำ��เดืือนกัั นยายน 2020 ร่่วมกัั บ Avery 3001 โดยความเร็็วในการพิิมพ์อ์ าจแตกต่่างกัั นไปตาม
กลไกการพิิมพ์ที่์ ่�ปรัั บเปลี่่�ยนได้้ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการผลิิตภาพพิิมพ์ที่์ ่�มีีข้้ อบกพร่่อง
3
�
หมึึก HP Latex Inks ได้้ รัับการทดสอบหามลพิิษที่่�เป็็ นอัั นตรายในอากาศตามที่่�ระบุุในรัั ฐบัั ญญัั ติิอากาศสะอาด มาตรา 311 ของสํํานัั กงานปกป้้ องสิ่่งแวดล้้
อมสหรัั ฐอเมริิกา (ดำำ�เนิิ นการทดสอบในปีี 2013) และไม่่พบมลพิิษที่่�เป็็ นอัั นตรายใด ๆ
4
� มพ์อีี์ กมากมายที่่�มาพร้้อมกัั บกลิ่่�นที่่�แตกต่า่ งกัั นอย่่างมาก วัั สดุุสิ่่งพิิ
� มพ์บ์ างประเภทมีีผลต่อ่ การส่่งกลิ่่�นเมื่่อดำำ
� �เนิิ นการสั่่ งพิิ
� มพ์จ์ ริิง
มีีชุุดวัั สดุุสิ่่งพิิ
5
บรรจุุภััณฑ์์ด้้านนอกของตลัั บหมึึก HP Eco-Carton ผลิิตจากกล่่องกระดาษที่่�สามารถรีี ไซเคิิลผ่่านทางโครงการรีี ไซเคิิลกระดาษ/กระดาษแข็็งในท้้ องถิ่่�นได้้ 100% วัั สดุุภายในตลัั บ อาทิิเช่่นถุุงหมึึกนั้้�นสามารถรีี ไซเคิิลได้้ 55% และสามารถนำำ�ส่่งคืืนมาที่่� โครงการ HP Planet
� �ส่่วนที่่�เป็็ นพลาสติิ กกลัั บมาแปรรููป ใหม่่ ไม่่มีีการฝังกลบขยะ ดููข้้อมููลการส่่งคืืนถุุงหมึึกและหัั วพิิมพ์ ์ ได้้ ที่่� http://www.hp.com/recycle เพื่่อดูู
� วิิธีกี ารเข้้าร่่วมและตรวจสอบความพร้้อมให้้บริิการของโครงการ HP Planet Partners อาจไม่่มีี
Partners ได้้ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เพื่่อนำำ
การให้้ บริิการโครงการในพื้้�นที่่�ของคุุณ กรุุณาติิ ดต่อ่ เพื่่�อขอรัั บคำำ �ปรึึกษาจากเจ้้ าหน้้ าที่่�ที่่�รัั บผิิดชอบงานกำำ �จััดขยะในพื้้�นที่่�ของคุุณเพื่่�อรัั บทราบวิิธีกี ารกำำ �จััดขยะที่่�เหมาะสม สำำ�หรัั บพื้้�นที่่�ที่่� ไม่่มีี โครงการนี้้�พร้้อมให้้ บริิการ และสำำ�หรัั บวัั สดุุการพิิมพ์อื่์ ่� น ๆ ที่่� ไม่่ ได้้ เข้้ าร่่วมโครงการ
6
ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิ มได้้ ที่่� http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
7
� มพ์บ์ างประเภทของ HP สามารถส่่งคืืนได้้ โดยสะดวกและไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายใด ๆ ผ่่าน
โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว วัั สดุุงานพิิมพ์ขน
์ าดใหญ่่ของ HP สามารถนำำ�ไปรีี ไซเคิิ ลผ่่านทางโครงการส่่งเสริิมการรีี ไซเคิิ ลที่่�มีี ให้้ บริิการทั่่ �วไป หรืือปฏิิ บััติิตามข้้ อปฏิิ บััติิเฉพาะในพื้้�นที่่�ของคุุณ วัั สดุุสิ่่งพิิ
� มพ์ขน
� มพ์ห์ น้้ ากว้้างของ HP ทั้้�งที่่�ยัั งไม่่ผ่่านการพิิมพ์แ์ ละผ่่านการพิิมพ์แ์ ล้้วด้้วย
ทางโครงการรัั บคืืนวัั สดุุสิ่่งพิิ
์ าดใหญ่่ของ HP โครงการอาจไม่่มีี ให้้ บริิการในพื้้�นที่่�ของคุุณ ดููรายละเอีียดได้้ ที่่� http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions วัั สดุุการพิิมพ์สำ์ ำ�หรัั บเครื่่องพิิ
�
�เป็็ นอัั นตราย โปรดติิ ดต่อ่ เจ้้ าหน้้ าที่่�ฝ่่ ายจัั ดการดููแลการกำำ �จััดของเสีียในท้้ องที่่�ของคุุณ เพื่่�อรัั บทราบคำำ�แนะนำำ�เฉพาะสำำ�หรัั บท้้ องถิ่่� นนั้้�น ๆ
หมึึก HP Latex Inks ของแท้้ สามารถเข้้ าสู่่�กระบวนการกำำ �จััดทิ้้�งได้้ โดยปลอดภัั ยไร้้ซึ่่งสารที่่

� มพ์ ์HP Latex 700 W
เอกสารข้้ อมููล | เครื่่องพิิ

ข้อ้ มูลู ทางเทคนิิค

� อ้�
ข้อ้ มูลู การสั่่งซื้

พิิมพ์ ์

ผลิิตภัั ณฑ์ ์

โหมดการพิิมพ์ ์

105 ตร.ม./ชม. - ความเร็็วสููงสุุด (เลื่่�อนผ่่าน1 รอบ)
31 ตร.ม./ชม. - ความเร็็วสููง (เลื่่�อนผ่่าน 4 รอบ)

21 ตร.ม./ชม. - ความเร็็วการผลิิ ต (เลื่่�อนผ่่าน 6 รอบ)
17 ตร.ม./ชม. - คุุณภาพการผลิิ ต ผ้้ าและป้้ ายที่่�มีี ไฟส่่องด้้านหลัั ง (เลื่่�อนผ่่าน 8 รอบ)
16 ตร.ม./ชม. - ความอิ่่� มตัั วของสีี ในระดัั บสููง (เลื่่�อนผ่่าน12 รอบ)

12 ตร.ม./ชม. - ความอิ่่� มตัั วของสีี ในระดัั บสููงบนผ้้ าและป้้ ายที่่�มีี ไฟส่่องด้้านหลัั ง (เลื่่�อนผ่่าน 14 รอบ)
17 ตร.ม./ชม. - จุุดสีีขาว (60%)
9 ตร.ม./ชม. - สีีขาวเต็็ มพื้้�นที่่� (60%)

Y0U23B

� มพ์ ์ HP LATEX 700 W
เครื่่องพิิ

อุุปกรณ์ ์เสริิม
21V10A
7HR16A
7HR18A

ชุุดอุุปกรณ์์ซ่่อมแซม HP Latex 700/800 สำำ�หรัั บผู้้� ใช้้
� มพ์ที่์ ่�เป็็ นผ้้ าที่่� ใช้้กัับ HP Latex 700/800
อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัั บชุุดวัั สดุุสิ่่งพิิ

7HR19A

ชุุดโฟมสำำ�หรัั บตัั วเก็็บหมึึก HP Latex 700/800
� มพ์ที่์ ่� ใช้้กัับ HP Latex 700/800
อุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัั บบรรจุุวััสดุุสิ่่งพิิ

T7U73A

ลููกกลิ้้�งทำำ �ความสะอาดสำำ�หรัั บ HP Latex 500/700/800

3 ตร.ม./ชม. - สีีขาวไม่่เต็็ มพื้้�นที่่� (100%)

วัั สดุุสิ้้�นเปลืืองสำำ�หรัับการพิิมพ์ของแท้้
จาก HP
์

2 ตร.ม./ชม. - 3 ชั้้�นกลางวัั นและกลางคืืน (160%)1

4UU93A

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex สีีขาว

ความละเอีียดการพิิมพ์ ์

สููงสุุด 1200 x 1200 dpi

4UU94A

ประเภทหมึึก

ู รน้ำำ�� HP Latex Inks
หมึึกพิิมพ์สู์ ต

4UU96A

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex Optimizer
ตลัั บซ่่อมบำำ�รุงุ HP 836 Latex

ตลัั บหมึึก

9 (สีีดำำ�, สีีฟ้้า, สีีฟ้้าอ่่อน, สีีม่่วงแดงอ่่อน, สีีม่่วงแดง, สีีเหลืือง, สีีขาว, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)

4UV05A

ตลัั บหมึึก HP 832Y Latex 1 ลิิตร สีีดำำ�

ขนาดตลัั บหมึึก

1 ลิิ ตร

4UV06A

ตลัั บหมึึก HP 832Y Latex 1 ลิิตร สีีฟ้้า

หัั วพิิมพ์ ์

10 (2 หัั วพิิมพ์สีีฟ้
์ ้ า/สีีดำำ�, 2 หัั วพิิมพ์สีีม่่
์ วงแดง/สีีเหลืือง, 2 หัั วพิิมพ์สีีฟ้
์ ้ าอ่่อน/สีีม่่วงแดงอ่่อน, 2 หัั วพิิมพ์สีีข
์ าว, 1 HP Latex Optimizer,

4UV07A

ตลัั บหมึึก HP 832Y Latex 1 ลิิตร สีีม่่วงแดง

4UV08A

ตลัั บหมึึก HP 832Y Latex 1 ลิิ ตร สีีเหลืือง

4UV29A

ตลัั บหมึึก HP 832 Latex 1 ลิิ ตร สีีขาว

4UV79A

ตลัั บหมึึก HP 832 Latex 1 ลิิ ตร สีีฟ้้าอ่่อน

4UV80A

ตลัั บหมึึก HP 832 Latex 1 ลิิ ตร สีีม่่วงแดงอ่่อน

4UV81A

ตลัั บหมึึก HP 832 Latex Optimizer 1 ลิิตร

4UV82A

ตลัั บหมึึก HP 832 Latex สำำ�หรัั บเคลืือบ 1 ลิิตร

เป็็ นกระดาษ และฟิิ ล์์ม)

4UV83A

ภาชนะผสมหมึึก HP 832

� มพ์ ์
ประเภทวัั สดุุสิ่่งพิิ
� มพ์ ์
ขนาดม้้ วนวัั สดุุสิ่่งพิิ

� 5
ป้้ าย ไวนิิ ลแบบมีีกาวติิ ดในตัั ว ฟิิ ล์์ม ผ้้ า กระดาษ วอลเปเปอร์ ์ ผืืนผ้้ าใบ วัั สดุุสัังเคราะห์์ ตาข่่าย และสิ่่งทอ
� มพ์ ์ 254 ถึึ ง 1625 มม. (ม้้ วนวัั สดุุสิ่่งพิิ
� มพ์ที่์ ่�เครื่่องรองรัั
�
ม้้ วนวัั สดุุสิ่่งพิิ
บเต็็ มที่่� 580 ถึึ ง 1625 มม.)

4UV95A

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex สีีดำำ� (Black)/สีีฟ้้า (Cyan)

4UV96A

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex สีีม่่วงแดง (Magenta)/สีีเหลืือง (Yellow)

� มพ์ ์
น้ำำ��หนัั กม้้ วนวัั สดุุสิ่่งพิิ

55 กก.

4UV97A

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex สีีฟ้้าอ่่อน (Light Cyan)/สีีม่่วงแดงอ่่อน (Light Magenta)

4UV98A

เส้้นผ่่านศููนย์ก์ ลางม้้ วนวัั สดุุ
� มพ์ ์
สิ่่งพิิ

250 มม.

หัั วพิิมพ์ ์ HP 836 Latex สำำ�หรัั บเคลืือบ

ความหนา

สููงสุุด 0.5 มม.

การนำำ�ไป ใช้ ้งาน

ป้้ าย ป้้ ายแสดง ป้้ ายงานนิิ ทรรศการและกราฟิิ กงานกิิจกรรม ป้้ ายตั้้�งภายนอก โปสเตอร์ ์ภายในอาคาร การตกแต่ง่ ภายใน กล่่องไฟ - ฟิิ ล์์ม
�
กล่่องไฟ - กระดาษ จิิ ตรกรรมฝาผนัั ง ป้้ ายส่่งเสริิมการขาย โปสเตอร์ ์ สิ่่งทอ
ภาพกราฟิิ กตกแต่่งยานพาหนะ ภาพกราฟิิ กตกแต่ง่ หน้้ าต่า่ ง

1 HP Overcoat)
ความสามารถในการพิิมพ์ซ้ำ์ ำ��
ในระยะยาว

�่
วัั สดุุสิ่งพิิมพ์
์
การจัั ดการ

การเชื่�อมต่่อ
่
อิิ นเทอร์ ์เฟซ

95% ของสีี ≤ 1.5 dE2000

2

� ลููกกลิ้้�งทำำ �ความสะอาด3, เครื่่องตัั
� ดแนวนอนอัั ตโนมัั ติิ (สำำ�หรัั บไวนิิ ล ป้้ าย และผืืนผ้้ าใบ4, วัั สดุุที่่�
ตัั วป้้ อนม้้ วนกระดาษ, รอกม้้ วนเก็็บสื่่อ,

สติิ กเกอร์ ์

วอลเปเปอร์ ์ปราศจาก PVC จาก HP ( ได้้ รัับการรัั บรองตามมาตรฐาน GREENGUARD GOLD ของ UL6 , ผ่่านการรัั บรองจาก FSC®7,
ตรงตามเกณฑ์์ AgBB8)
กระดาษโปสเตอร์ ์พิิมพ์ภ์ าพสมจริิงจาก HP
ผืืนผ้้ าใบซาติิ นระดัั บพรีีเมีียมจาก HP
HP Prime Matte Air GP (ตรงตามข้้ อกำำ �หนด REACH9)
ไวนิิ ลมัั นวาวแบบมีีกาวในตัั วลอกออกได้้ โดยไม่่ทิ้้�งคราบกาวระดัั บพรีีเมีียมจาก HP (ตรงตามข้้ อกำำ �หนด REACH9)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

ขนาด (กว้้าง x ลึึก x สู ูง)
� มพ์ ์
เครื่่องพิิ

2583 x 852 x 1402 มม.

การจัั ดส่่ง
พื้้�นที่่�การทำำ �งาน

2800 x 1130 x 1270 มม.
2793 x 2100 มม.

น้ำำ ��หนัั ก

� มพ์ ์
เครื่่องพิิ

267 กก.

การจัั ดส่่ง

368 กก.
� ชุุดอะไหล่่สำำ�รองสำำ�หรัั บผู้้� ใช้้, ตัั วยึึดจัั บขอบ,
� มพ์ ์ HP Latex 700 W, หัั วพิิมพ์,์ ตลัั บหมึึกสำำ�รอง, ขาตั้้�งเครื่่องพิิ
� มพ์,์ รอกม้้ วนเก็็บสื่่อ,
เครื่่องพิิ

มีีอะไรในกล่่องบ้้าง

�่
วัั สดุุการพิิมพ์สำำ์ �หรัับเครื่องพิิมพ์
หน้้
์ ากว้้างของแท้้จาก HP

ุ 2 ตัั วภายใน
คู่่�มืืออ้้างอิิงฉบัั บย่่อ, แผ่่นโปสเตอร์ ์แนะนำำ�การติิ ดตั้้�ง, ซอฟต์์แวร์ ์การเก็็บเอกสาร, สายไฟ, อุุปกรณ์์ ไล่่อากาศ, อะแดปเตอร์ ์แกนหมุน

ช่่วงสภาพแวดล้้อม

� มพ์ห์ น้้ ากว้้างทั้้�งหมดของ HP ได้้ ที่่� HPLFMedia.com
สามารถดููกลุ่่�มผลิิตภัั ณฑ์์วััสดุุการพิิมพ์สำ์ ำ�หรัั บเครื่่องพิิ

บริิการและการสนัั บสนุุน

� �มีีความบกพร่่องของ HP
บริิการ U13DCE 2 ปีี ในวัั นทำำ�การถัั ดไป พร้้อมการเก็็บข้้ อมููลสื่่อที่่
� �มีีความบกพร่่องของ HP
บริิการ U13DHE 3 ปีี ในวัั นทำำ�การถัั ดไป พร้้อมการเก็็บข้้ อมููลสื่่อที่่
� �มีีความบกพร่่องของ HP
บริิการ U13DMPE หลัั งระยะเวลาการรัั บประกัั น 1 ปีี พร้้อมการเก็็บข้้ อมููลสื่่อที่่

� �มีีความบกพร่่องของ HP
บริิการ U13DSPE หลัั งระยะเวลาการรัั บประกัั น 2 ปีี พร้้อมการเก็็บข้้ อมููลสื่่อที่่

�่
การให้ค้ วามสำำ�คััญด้า้ นสิ่งแวดล้
อ้ ม
•

่ อให้ เกิ ดปฏิ กิรยิ า ปราศจากโอโซน และตรงตามมาตรฐาน ZDHC1
หมึกไม่ ได้ ใช้สารเคมี โมเลกุลเดี่ยวซึงก่
ตอบรั บธุรกิจใหม่ด้วยงานพิมพแ์ บบไร้กลิ่น หมึกที่ ได้ รับการรั บรอง UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold และอื่น ๆ อี กมากมาย2

•

อุุณหภููมิิขณะทำำ �งาน

15 ถึึ ง 30ºC

•

ตลั บหมึก Eco-Carton ที่ ใช้แทนตลั บหมึกพลาสติ ก ช่วยลดการใช้พลาสติ กได้ 80% และลดการปล่อยก๊าซ C02e ได้ 66%3

ความชื้้�นขณะทำำ �งาน

20 ถึึ ง 80% RH ( ไม่่ควบแน่่น)

•

ไม่มีการฝังกลบขยะ สามารถรี ไซเคิ ลตลั บหมึกภายนอกได้ ภายในท้ องที่ รวมถึ งสามารถส่งคืนถุงหมึกที่อยู่ภายในได้ โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย

แรงดัั นเสีียง

60 dB(A) (ขณะทำำ �งาน), 38 dB(A) (ว่่าง), <20 dB(A) (สลีีป)

กำำ �ลัังเสีียง

7.8 B(A) (ขณะทำำ �งาน), 5.5 B(A) (ว่่าง), <3.5 B(A) (สลีีป)

�
โปรดรีีไซเคิิลฮาร์ดแวร์
การพิิมพ์
และวัั
สดุุสิ้้�นเปลืืองรวมถึึงงานพิิมพ์ที่่์ สามารถรีีไซเคิิลได้้
ศึ ึกษาวิิธีีการได้้จากเว็็บไซต์ ์ของเรา:
์
์
์

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเสีียง

พลัั งงาน
การใช้้พลัังงาน

1.5-2.6 kW (5 kW สููงสุุด) (การพิิมพ์)์ , 95 W (เตรีียมพร้้อม)

ความต้้ องการ

� มพ์ ์
ุ (ปรัั บพิิสััยอัั ตโนมัั ติิ) 200-240 V (±10%) สองสายและ PE; 50/60 Hz (±3 Hz); สายไฟสองสาย สายไฟเครื่่องพิิ
แรงดัั นไฟฟ้้ าอิิ นพุท
สููงสุุด 13 A, สายไฟการบ่่มสีีสููงสุุด 9 A

การรัับรอง
ความปลอดภัั ย

�
ตามมาตรฐาน IEC 60950-1+A1+A2, ตามมาตรฐาน IEC 62368-1, สหรัั ฐอเมริิกาและแคนาดา (อยู่่� ในรายชื่่อของ
CSA),

แม่่เหล็็กไฟฟ้้ า

� แก่่: สหรัั ฐอเมริิกา (กฎระเบีียบ FCC), แคนาดา (ICES), EU (EMC Directive), ออสเตรเลีียและ
ได้้ มาตรฐานข้้ อกำำ �หนด Class A ซึ่่งได้้
นิิวซีีแลนด์์ (RCM), ญี่่ปุ่่� � น (VCCI), เกาหลีี (KCC), จีีน (CCC)

EU ( ได้้ มาตรฐาน LVD, EN 60950-1 และ EN 62368-1), รัั สเซีีย เบลารุุส และคาซัั คสถาน (EAC), จีีน (CCC)

สภาพแวดล้้ อม

การรัับประกััน

ENERGY STAR®, RoHS (WEEE, EU, EAEU, จีีน, เกาหลีี, อิิ นเดีีย, ยููเครน, ตุุรกีี), REACH, EPEAT Silver, OSHA, ได้้ มาตรฐาน

�
เครื่่องหมาย
CE, ตรงตามเกณฑ์์ AgBB, French VOC A+, Greenguard Gold, UL Ecologo, ZDHC - ระดัั บ 1
การรัั บประกัั นฮาร์ ์ดแวร์ ์แบบจำ��กัั ดหนึ่่ �งปีี

ผ่านโครงการ HP Planet Partners4

http://www.hp.com/ecosolutions
1
�
ดููเพิ่่�มเติิ มที่่� http://www.roadmaptozero.com การพิิมพ์ด้์ ้วย HP Latex Inks ไม่่มีีปัญหาสารโมเลกุุลเดี่่�ยวที่่�เกิิ ดปฏิิกิิริยิ าซึ่่งจะเกิิ
ดขึ้้�น
� นอัั นตรายต่อ่ ผิิวหนัั ง
� มพ์แ์ บบยููวีี สารอะคริิลิิกโมเลกุุลเดี่่�ยวมีี ในหมึึกยููวีีที่่� ไม่่มีีการบ่่มสีีและหมึึกเจลยููวีี ซึ่่งเป็็
เมื่่อพิิ
2
�
�
�
�
�
�
�
�
มีีชุุดวัั สดุุสิ่่งพิิมพ์อีี์ กมากมายที่่มาพร้้อมกัั บกลิ่่ นที่่แตกต่า่ งกัั นอย่่างมาก วัั สดุุสิ่่งพิิมพ์บ์ างประเภทมีีผลต่อ่ การส่่งกลิ่่นเมื่่อดำำ�เนิิ นการสั่่ งพิิมพ์ ์

จริิง โปรดดููข้้อมููลการรัั บรองที่่� http://www.ul.com/EL และ http://www.ul.com/gg
3
�
การลดก๊๊าซ C02e อ้้างอิิ งจากการเปลี่่�ยนตลัั บหมึึกพลาสติิ กมาใช้้ตลัับหมึึก HP Eco-Carton ที่่�ทำำ �จากลัั งกระดาษแข็็ง ซึ่่งประหยัั
ดปริิมาณ
�
การผลิิ ตต่อ่ ปีี ได้้ ถึึง 291 ตัั น และลดน้ำำ��หนัั กการขนส่่งไป ได้้ อีี ก 8 ตัั น ซึ่่งเทีียบเท่่ากัั
บยานพาหนะที่่�ขนส่่งผู้้� โดยสารเฉลี่่�ยเป็็ นระยะทาง
�
1,194,028 กม. (741,935 ไมล์์) หรืือการชาร์ ์จสมาร์ ์ทโฟน 38 ล้้านเครื่่อง

4
บรรจุุภััณฑ์์ด้้านนอกของตลัั บหมึึก HP Eco-Carton ผลิิ ตจากกล่่องกระดาษที่่�สามารถรีี ไซเคิิ ลผ่่านทางโครงการรีี ไซเคิิ ลกระดาษ/กระดาษ
แข็็งในท้้ องถิ่่� นได้้ 100% วัั สดุุภายในตลัั บ อาทิิเช่่นถุุงหมึึกนั้้�นสามารถรีี ไซเคิิ ลได้้ 55% และสามารถนำำ�ส่่งคืืนมาที่่� โครงการ HP Planet
Partners ได้้ โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย เพื่่�อนำำ�ส่่วนที่่�เป็็ นพลาสติิ กกลัั บมาแปรรููป ใหม่่ ไม่่มีีการฝังกลบขยะ ดููข้้อมููลการส่่งคืืนถุุงหมึึกและหัั วพิิมพ์ ์ ได้้ ที่่�

http://www.hp.com/recycle เพื่่�อดููวิิธีกี ารเข้้ าร่่วมและตรวจสอบความพร้้อมให้้ บริิการของโครงการ HP Planet Partners อาจไม่่มีีการ

ให้้ บริิการโครงการในพื้้�นที่่�ของคุุณ
1
2

ความเร็็วในการพิิมพ์อ์ าจแตกต่า่ งกัั นไปตามกลไกการพิิมพ์ที่์ ่�ปรัั บเปลี่่�ยนได้้ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการผลิิตภาพพิิมพ์ที่์ ่�มีีข้้ อบกพร่่อง
ความแตกต่า่ งของสีีสัั นระหว่่างงานพิิมพ์ชิ้้�น
์ ต่า่ ง ๆ วัั ดที่่� โหมดพิิมพ์ ์ ไวนิิ ลแบบเลื่่�อนผ่่าน 12 รอบ โดยทำำ �ตามแนวปฏิิ บััติิที่่�ดีีที่่�สุุดในการแบ่่ง

เค้้ าโครงและอยู่่�ภายในข้้ อจำ��กัั ดนี้้� : เปอร์ ์เซ็็นต์ ์ ไทล์์ที่่� 95 ของความแตกต่า่ งคู่่�สีี (95% ของสีี) ≤ 1 dE2000 การวัั ดประเมิินการสะท้้ อนแสงบน
เป้้ าหมาย 943 เฉดสีี ภายใต้้ แหล่่งกำำ �เนิิ ดแสง D50 ตามมาตรฐาน CIE และสอดคล้้ องกัั บมาตรฐาน CIEDE2000 ตามมาตรฐาน CIE Draft
Standard DS 014-6/E:2012 อาจพบความคลาดเคลื่่�อนของค่่าสีีประมาณ 5% ที่่�สููงกว่่า 1 dE2000 วัั สดุุพิิมพ์แ์ บบมีี ไฟส่่องด้้านหลัั ง ซึ่่ง�
วัั ดประเมิินค่่าในโหมดการส่่งผ่่านข้้ อมููลอาจให้้ ผลลัั พธ์ ์ที่่�แตกต่า่ งกัั น
3
ลููกกลิ้้�งทำำ �ความสะอาดเป็็ นอุุปกรณ์์เสริิมให้้ เลืือกเพิ่่�มเติิ ม
4
� ดแนวนอนอัั ตโนมัั ติิสำำ�หรัั บใช้้ตััดป้้ ายและผืืนผ้้ าใบที่่�มีีขนาดบางเท่่านั้้�น ขอแนะนำำ�ให้้ ทดสอบก่่อน
เครื่่องตัั
5
� งทอ
�
�
� องพิิมพ์บ์ นสิ่่งทอหรืือผ้้
อุุปกรณ์์เสริิมชุดุ สื่่อสิ่่
จำ��เป็็ นต้้ องมีีเมื่่อต้้
าที่่�มีี โครงสร้้างเป็็ นรููพรุุนเป็็ นระยะเวลานาน

การรัั บรองมาตรฐาน GREENGUARD GOLD ของ UL ระดัั บ UL 2818 แสดงให้้ เห็็นว่่าผลิิตภัั ณฑ์์ ได้้ รัับการรัั บรองตามมาตรฐาน
GREENGUARD ของ UL ว่่ามีีการปล่่อยสารเคมีีสู่่�อากาศภายในอาคารระหว่่างการใช้้งานผลิิ ตภัั ณฑ์์ ในปริิมาณต่ำำ� � โปรดดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิ มที่่�
6

http://www.ul.com/gg หรืือ http://www.greenguard.org
7
�
รหัั ส ใบอนุุ ญาตเครื่่องหมายการค้้
า FSC-C115319

8
� หมึึกของ HP Latex งานพิิมพ์์จะตรงตามเกณฑ์์ AgBB สำำ�หรัั บการประเมิินการปล่่อยสาร VOC ที่่�กระทบต่อ่ สุุขภาพ โปรดดููข้้อมููลที่่�
เมื่่อใช้้
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-

relatedevaluation-of-building
9
� นที่่� 16 มิิถุน
ุ ายน 2014 สำำ�หรัั บ
ผลิิตภัั ณฑ์์นี้้� ไม่่มีีสารที่่�ระบุุว่่าเป็็ น SVHC (155) ต่่อ Annex XIV ของกฎหมาย EU REACH ที่่�เผยแพร่่เมื่่อวัั

ความเข้้ มข้้นที่่�เกิิ น 0.1% หากต้้ องการประเมิินสถานะของสาร SVHC ในผลิิตภัั ณฑ์์ของ HP โปรดดููที่่� HP REACH Declaration ที่่�เผยแพร่่
ในส่่วนผลิิตภัั ณฑ์์สำำ�หรัั บการพิิมพ์ข์ อง HP และวัั สดุุสิ้้�นเปลืือง
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�
ที่่�แสดงว่่าเป็็ นการรัั บประกัั นเพิ่่�มเติิ ม HP ขอสงวนสิิทธิ์์�ที่่จะไม่่รัั
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