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เอกสารข้้อมูลู 

เคร่�องพิิมูพิท่์ี่�มูาพิร้อมูกับระบบรักษาความูปลอดภััยแบบต่�อเน่ื่�อง สำาหรับใช้้งานื่ร �วมูกับต่ลับหมึูกท่ี่� ใช้้ช้ปิแท้ี่ข้อง HP เที่�าน้ัื่นื่ ต่ลับหมึูกท่ี่� ใช้้ช้ปิท่ี่� ไมู� ใช้�ข้อง HP อาจใช้้งานื่ไมู� ได้ และต่ลับแบบใช้้งานื่ได้ ในื่ปัจจุบันื่ อาจใช้้ ไมู� ได้ ในื่อนื่าคต่  
ดขู้้อมูลูเพิิ�มูเติ่มูท่ี่�: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

1 สข่้าวเจิดจรัสท่ี่�สดุด้วยเที่คโนื่โลย่ ISO/DIS 23498 เท่ี่ยบกับตั่วเล่อกอ่�นื่จากคู�แข้�งท่ี่� ใช้้เที่คโนื่โลย่ โซลเวนื่ต่แ์ละยูว่ท่ี่�มู่ราคาต่ำ�ากว�า 50,000 ดอลลารส์หรัฐ ณ เด่อนื่พิฤษภัาคมู 2020 ที่ำาการที่ดสอบความูทึี่บข้องสด่ำาท่ี่�เกาะติ่ดกับพ้่ินื่ผิิวไวนิื่ลแบบมู่กาวติ่ดในื่ตั่ว (L*:4.16 – 
a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมูดการพิิมูพิ ์UF 160% โดยใช้้ต่ลับหมึูกสข่้าวรุ �นื่ HP 832 White Latex Ink ข้นื่าด 1 ลิต่ร ความูทึี่บแสงท่ี่�มูองเห็นื่ได้ = 91% 
2 มู่ โหมูดงานื่พิิมูพิก์ลางแจ้ง (ป้ายแบนื่เนื่อร)์ 4 แผิ�นื่ 100% โหมูดงานื่พิิมูพิภ์ัายในื่อาคาร (ป้าย SAV) เล่�อนื่ผิ�านื่ 6 รอบ, 100% อ้างอิงจากการที่ดสอบภัายในื่ข้อง HP ประจำาเด่อนื่กันื่ยายนื่ 2020 ร �วมูกับ Avery 3001 โดยความูเรว็ในื่การพิิมูพิอ์าจแต่กต่�างกันื่ไปต่ามู
กลไกการพิิมูพิท่์ี่�ปรับเปล่�ยนื่ได้เพ่ิ�อหล่กเล่�ยงการผิลิต่ภัาพิพิิมูพิท่์ี่�มู่ข้้อบกพิร�อง 
3 หมึูก HP Latex Inks ได้รับการที่ดสอบหามูลพิิษท่ี่�เป็นื่อันื่ต่รายในื่อากาศต่ามูท่ี่�ระบุในื่รัฐบัญญัติ่อากาศสะอาด มูาต่รา 311 ข้องสำานัื่กงานื่ปกป้องสิ�งแวดล้อมูสหรัฐอเมูรกิา (ดำาเนิื่นื่การที่ดสอบในื่ป่ 2013) และไมู�พิบมูลพิิษท่ี่�เป็นื่อันื่ต่รายใด ๆ 
4 มู่ช้ดุวัสดสุิ�งพิิมูพิอ่์กมูากมูายท่ี่�มูาพิร้อมูกับกลิ�นื่ท่ี่�แต่กต่�างกันื่อย�างมูาก วัสดสุิ�งพิิมูพิบ์างประเภัที่มู่ผิลต่�อการส�งกลิ�นื่เมู่�อดำาเนิื่นื่การสั�งพิิมูพิจ์รงิ 
5 บรรจุภััณฑ์ด้์านื่นื่อกข้องต่ลับหมึูก HP Eco-Carton ผิลิต่จากกล�องกระดาษท่ี่�สามูารถร่ ไซเคิลผิ�านื่ที่างโครงการร่ ไซเคิลกระดาษ/กระดาษแข็้งในื่ท้ี่องถิ�นื่ได้ 100% วัสดภุัายในื่ต่ลับ อาทิี่เช้�นื่ถงุหมึูกน้ัื่นื่สามูารถร่ ไซเคิลได้ 55% และสามูารถนื่ำาส�งค่นื่มูาท่ี่� โครงการ HP Planet 
Partners ได้ โดยไมู�มู่ค�าใช้้จ�าย เพ่ิ�อนื่ำาส�วนื่ท่ี่�เป็นื่พิลาสติ่กกลับมูาแปรรูป ใหมู� ไมู�มู่การฝังกลบข้ยะ ดขู้้อมูลูการส�งค่นื่ถงุหมึูกและหัวพิิมูพิ ์ ได้ท่ี่� http://www.hp.com/recycle เพ่ิ�อดวิูธีก่ารเข้้าร �วมูและต่รวจสอบความูพิร้อมูให้บรกิารข้องโครงการ HP Planet Partners อาจไมู�มู่
การให้บรกิารโครงการในื่พ้่ินื่ท่ี่�ข้องคณุ กรุณาติ่ดต่�อเพ่ิ�อข้อรับคำาปรกึษาจากเจ้าหน้ื่าท่ี่�ท่ี่�รับผิิดช้อบงานื่กำาจัดข้ยะในื่พ้่ินื่ท่ี่�ข้องคณุเพ่ิ�อรับที่ราบวิธีก่ารกำาจัดข้ยะท่ี่�เหมูาะสมู สำาหรับพ้่ินื่ท่ี่�ท่ี่� ไมู�มู่ โครงการน้่ื่พิร้อมูให้บรกิาร และสำาหรับวัสดกุารพิิมูพิอ่์�นื่ ๆ ท่ี่� ไมู� ได้เข้้าร �วมูโครงการ 
6 ดขู้้อมูลูเพิิ�มูเติ่มูได้ท่ี่� http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator 
7 โดยส�วนื่ใหญ�แล้ว วัสดงุานื่พิิมูพิข์้นื่าดใหญ�ข้อง HP สามูารถนื่ำาไปร่ ไซเคิลผิ�านื่ที่างโครงการส�งเสรมิูการร่ ไซเคิลท่ี่�มู่ ให้บรกิารทัี่�วไป หรอ่ปฏิิบัติ่ต่ามูข้้อปฏิิบัติ่เฉพิาะในื่พ้่ินื่ท่ี่�ข้องคณุ วัสดสุิ�งพิิมูพิบ์างประเภัที่ข้อง HP สามูารถส�งค่นื่ได้ โดยสะดวกและไมู�เสย่ค�าใช้้จ�ายใด ๆ ผิ�านื่
ที่างโครงการรับค่นื่วัสดสุิ�งพิิมูพิข์้นื่าดใหญ�ข้อง HP โครงการอาจไมู�มู่ ให้บรกิารในื่พ้่ินื่ท่ี่�ข้องคณุ ดรูายละเอ่ยดได้ท่ี่� http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions วัสดกุารพิิมูพิส์ำาหรับเคร่�องพิิมูพิห์น้ื่ากว้างข้อง HP ท้ัี่งท่ี่�ยังไมู�ผิ�านื่การพิิมูพิแ์ละผิ�านื่การพิิมูพิแ์ล้วด้วย
หมึูก HP Latex Inks ข้องแท้ี่ สามูารถเข้้าสู �กระบวนื่การกำาจัดท้ิี่งได้ โดยปลอดภััยไร้ซึ �งสารท่ี่�เป็นื่อันื่ต่ราย โปรดติ่ดต่�อเจ้าหน้ื่าท่ี่�ฝ่� ายจัดการดแูลการกำาจัดข้องเสย่ในื่ท้ี่องท่ี่�ข้องคณุ เพ่ิ�อรับที่ราบคำาแนื่ะนื่ำาเฉพิาะสำาหรับท้ี่องถิ�นื่น้ัื่นื่ ๆ 

เค้ร ่�องพิ่ม่พิ่ ์ HP LATEX 700 W 
ข้ยายโอกัาสที่างธุรุกัจ่ที่ ่� ใหผู้้ลติอบแที่นสงู มาพิ่รอ้มกัับหมกึัพิ่ม่พิ่ส์ข่้าว 
และส �งเสรม่ข้อ้ไดูเ้ปรย่บดูา้นค้วามยั�งยน่เชุง่นเ่วศดูว้ย HP Latex 

• ข้ยายรายการผิลิต่ภััณฑ์ข์้องคณุให้ครอบคลมุูถึงสติ่กเกอร ์
และภัาพิกราฟิกต่กแต่�งหน้ื่าต่�างท่ี่� ให้ผิลกำาไรสงูโดยใช้้หมึูกส่
ข้าวท่ี่�สดใสท่ี่�สดุ1 

• พิิมูพิส์ข่้าวได้แจ�มูชั้ด ข้าวหมูดจด มู่ระบบหมึูกไหลเว่ยนื่และ
การที่ำาความูสะอาดหัวพิิมูพิ ์โดยอัต่โนื่มัูติ่ ซึ�งช้�วยลดข้ั้นื่ต่อนื่
การที่ำาความูสะอาดด้วยตั่วเอง 

• ผิลิต่งานื่พิิมูพิท่์ี่�มู่สสั่นื่สดใสได้ด้วยความูเรว็สงู และมูอบความู
เปรย่บต่�างสท่่ี่�นื่�าทึี่�งโดยใช้้สด่ำาเข้้มูสนิื่ที่ แต่�ก็ ได้ความูคมูชั้ด
แมู้ต้่องพิิมูพิข้์้อความูข้นื่าดเพ่ิยง 4 จุด 

• สามูารถเล่อกใช้้วัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่�หลากหลาย ได้แก� ป้าย ผ้ิา 
กระดาษโปสเต่อร ์ผ่ินื่ผ้ิาใบ วอลเปเปอร ์และไวนิื่ล 

งานพิ่ม่พิ่ด์ูว้ยหมกึัพิ่ม่พิ่ส์ข่้าว ที่างเลอ่กัในกัารสรา้ง
รายไดูท้ี่ ่�งดูงาม 

หายห�วงเร ่�องกัำาหนดูส �งงานดูว้ยระบบกัารพิ่ม่พิ่ ์
อัจฉรย่ะที่ ่�เป่� ยมประสท่ี่ธุภ่าพิ่ 

• การพิิมูพิท่์ี่�รวดเรว็ให้สสั่นื่สดใสด้วยความูเรว็สงูสดุถึง 334 
ต่ารางฟตุ่/ช้มู. สำาหรับงานื่พิิมูพิก์ลางแจ้ง, 226 ต่ารางฟตุ่/
ช้มู. สำาหรับงานื่พิิมูพิภ์ัายในื่อาคาร2 

• ควบคมุูการสั�งพิิมูพิท์ี่างออนื่ไลนื่์ ได้ที่กุท่ี่�ที่กุเวลาด้วยระบบ 
HP PrintOS และเติ่บโต่ด้วยการฝึ่กอบรมู HP Learn 

• ที่ำาการพิิมูพิซ์ำ้าได้อย�างรวดเรว็ และที่ำางานื่พิิมูพิห์ลายสำาเนื่า
ได้ด้วยแผิงจอควบคมุูด้านื่หน้ื่าอัจฉรยิะท่ี่� ให้คณุสามูารถรับ
คิวงานื่ได้สงูสดุถึง 100 คิวงานื่ 

• เพิลิดเพิลินื่ไปกับการบรรจุวัสดสุิ�งพิิมูพิแ์บบไมู� ใช้้แกนื่หมูนุื่ท่ี่�
รวดเรว็และง�ายดาย และการเข้้าถึงวัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่�มู่ โมูดลูการ
บ�มูสท่่ี่�ยกระดับได้สำาหรับมู้วนื่วัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่�มู่นื่ำา้หนัื่กสงูสดุ
ถึง 121 ปอนื่ด ์(55 กก.) 

ส �งเสรม่ข้อ้ไดูเ้ปรย่บดูา้นค้วามยั�งยน่เชุง่นเ่วศมากัย ่�ง
ข้ ึน้ดูว้ย HP Latex 

• หมึูกพิิมูพิส์ตู่รนื่ำา้ HP Latex Inks สดุทัี่นื่สมัูย ไมู�มู่มูลพิิษ
อากาศท่ี่�เป็นื่สารอันื่ต่ราย (HAPs)3 ไมู�ต้่องมู่ป้ายเต่่อนื่สาร
อันื่ต่รายและให้งานื่พิิมูพิแ์บบไร้กลิ�นื่4 

• ไมู�มู่การฝังกลบข้ยะ สามูารถร่ ไซเคิลกล�องกระดาษช้ั้นื่นื่อก
ได้ ในื่ระดับท้ี่องถิ�นื่ ส�งค่นื่ถงุหมึูกและหัวพิิมูพิฟ์รด้่วยการเข้้า
ร �วมูโครงการ HP Planet Partners5 

• สามูารถเล่อกส่�อสิ�งพิิมูพิท่์ี่�เป็นื่มิูต่รต่�อสิ�งแวดล้อมูมูากมูาย
หลายประเภัที่6 

• งานื่พิิมูพิท่์ี่� ใช้้เที่คโนื่โลย่ HP Latex สามูารถเข้้าสู �
กระบวนื่การร่ ไซเคิล การนื่ำาส�งค่นื่ ไร้ซึ �งสารอันื่ต่ราย และ
กำาจัดท้ิี่งได้อย�างปลอดภััย7 

http://www.hp.com/go/latex700series
https://hplatexknowledgecenter.com/
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies


เอกสารข้้อมูลู | เคร่�องพิิมูพิ ์HP Latex 700 W

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้้อมูลูท่ี่�ปรากฏิอยู� ในื่เอกสารฉบับน้่ื่อาจมู่การเปล่�ยนื่แปลงโดยไมู�ต้่องแจ้งให้ที่ราบ การรับประกันื่สำาหรับผิลิต่ภััณฑ์แ์ละบรกิารข้อง HP น้ัื่นื่มู่การระบุไว้ ในื่คำาช้่้แจงว�าด้วยการรับประกันื่โดยชั้ดแจ้งซึ�งแนื่บมูากับผิลิต่ภััณฑ์ห์รอ่บรกิารน้ัื่นื่ ๆ ห้ามูมิู ให้ต่่ความูเน้่ื่อหาใด ๆ  

ท่ี่�แสดงว�าเป็นื่การรับประกันื่เพิิ�มูเติ่มู HP ข้อสงวนื่สทิี่ธีิท่์ี่�จะไมู�รับผิิดช้อบต่�อข้้อผิิดพิลาดที่างเที่คนิื่ค หรอ่ความูผิิดพิลาดในื่ส�วนื่เน้่ื่อหา หรอ่การตั่ดที่อนื่ใด ๆ ในื่ท่ี่�น้่ื่ 

ap-th มูกราคมู 2021 

DOC-M

พิ่ม่พิ่ ์
โหมูดการพิิมูพิ ์ 105 ต่ร.มู./ช้มู. - ความูเรว็สงูสดุ (เล่�อนื่ผิ�านื่1 รอบ)

31 ต่ร.มู./ช้มู. - ความูเรว็สงู (เล่�อนื่ผิ�านื่ 4 รอบ)
21 ต่ร.มู./ช้มู. - ความูเรว็การผิลิต่ (เล่�อนื่ผิ�านื่ 6 รอบ)
17 ต่ร.มู./ช้มู. - คณุภัาพิการผิลิต่ ผ้ิาและป้ายท่ี่�มู่ ไฟส�องด้านื่หลัง (เล่�อนื่ผิ�านื่ 8 รอบ)
16 ต่ร.มู./ช้มู. - ความูอิ�มูตั่วข้องส่ ในื่ระดับสงู (เล่�อนื่ผิ�านื่12 รอบ)
12 ต่ร.มู./ช้มู. - ความูอิ�มูตั่วข้องส่ ในื่ระดับสงูบนื่ผ้ิาและป้ายท่ี่�มู่ ไฟส�องด้านื่หลัง (เล่�อนื่ผิ�านื่ 14 รอบ)
17 ต่ร.มู./ช้มู. - จุดสข่้าว (60%)
9 ต่ร.มู./ช้มู. - สข่้าวเต็่มูพ้่ินื่ท่ี่� (60%)
3 ต่ร.มู./ช้มู. - สข่้าวไมู�เต็่มูพ้่ินื่ท่ี่� (100%)
2 ต่ร.มู./ช้มู. - 3 ช้ั้นื่กลางวันื่และกลางค่นื่ (160%)1

ความูละเอ่ยดการพิิมูพิ ์ สงูสดุ 1200 x 1200 dpi

ประเภัที่หมึูก หมึูกพิิมูพิส์ตู่รนื่ำา้ HP Latex Inks

ต่ลับหมึูก 9 (สด่ำา, สฟ้่า, สฟ้่าอ�อนื่, สมู่�วงแดงอ�อนื่, สมู่�วงแดง, สเ่หล่อง, สข่้าว, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)

ข้นื่าดต่ลับหมึูก 1 ลิต่ร

หัวพิิมูพิ ์ 10 (2 หัวพิิมูพิส์ฟ้่า/สด่ำา, 2 หัวพิิมูพิส์มู่�วงแดง/สเ่หล่อง, 2 หัวพิิมูพิส์ฟ้่าอ�อนื่/สมู่�วงแดงอ�อนื่, 2 หัวพิิมูพิส์ข่้าว, 1 HP Latex Optimizer, 
1 HP Overcoat)

ความูสามูารถในื่การพิิมูพิซ์ำ้า
ในื่ระยะยาว

95% ข้องส ่≤ 1.5 dE20002

วัสดูสุ ่�งพิ่ม่พิ่ ์
การจัดการ ตั่วป้อนื่มู้วนื่กระดาษ, รอกมู้วนื่เก็บส่�อ, ลกูกล้ิงที่ำาความูสะอาด3, เคร่�องตั่ดแนื่วนื่อนื่อัต่โนื่มัูติ่ (สำาหรับไวนิื่ล ป้าย และผ่ินื่ผ้ิาใบ4, วัสดทุ่ี่�

เป็นื่กระดาษ และฟิลม์ู)

ประเภัที่วัสดสุิ�งพิิมูพิ ์ ป้าย ไวนิื่ลแบบมู่กาวติ่ดในื่ตั่ว ฟิลม์ู ผ้ิา กระดาษ วอลเปเปอร ์ผ่ินื่ผ้ิาใบ วัสดสัุงเคราะห ์ต่าข้�าย และสิ�งที่อ5

ข้นื่าดมู้วนื่วัสดสุิ�งพิิมูพิ ์ มู้วนื่วัสดสุิ�งพิิมูพิ ์254 ถึง 1625 มูมู. (มู้วนื่วัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่�เคร่�องรองรับเต็่มูท่ี่� 580 ถึง 1625 มูมู.)

นื่ำา้หนัื่กมู้วนื่วัสดสุิ�งพิิมูพิ ์ 55 กก.

เส้นื่ผิ�านื่ศนูื่ยก์ลางมู้วนื่วัสดุ
สิ�งพิิมูพิ ์

250 มูมู.

ความูหนื่า สงูสดุ 0.5 มูมู.

กัารนำาไป ใชุง้าน ป้าย ป้ายแสดง ป้ายงานื่นิื่ที่รรศการและกราฟิกงานื่กิจกรรมู ป้ายต้ั่งภัายนื่อก โปสเต่อรภ์ัายในื่อาคาร การต่กแต่�งภัายในื่ กล�องไฟ - ฟิลม์ู  
กล�องไฟ - กระดาษ จิต่รกรรมูฝ่าผินัื่ง ป้ายส�งเสรมิูการข้าย โปสเต่อร ์สิ�งที่อ ภัาพิกราฟิกต่กแต่�งยานื่พิาหนื่ะ ภัาพิกราฟิกต่กแต่�งหน้ื่าต่�าง  
สติ่กเกอร ์

กัารเชุ ่�อมติ�อ
อินื่เที่อรเ์ฟซ Gigabit Ethernet (1000Base-T)

ข้นาดู (กัวา้ง x ลกึั x สงู)
เคร่�องพิิมูพิ ์ 2583 x 852 x 1402 มูมู.

การจัดส�ง 2800 x 1130 x 1270 มูมู.

พ้่ินื่ท่ี่�การที่ำางานื่ 2793 x 2100 มูมู.

นำา้หนักั
เคร่�องพิิมูพิ ์ 267 กก.

การจัดส�ง 368 กก.

มอ่ะไรในกัล�องบา้ง เคร่�องพิิมูพิ ์HP Latex 700 W, หัวพิิมูพิ,์ ต่ลับหมึูกสำารอง, ข้าต้ั่งเคร่�องพิิมูพิ,์ รอกมู้วนื่เก็บส่�อ, ช้ดุอะไหล�สำารองสำาหรับผิู้ ใช้้, ตั่วยึดจับข้อบ,  
คู�มู่ออ้างอิงฉบับย�อ, แผิ�นื่โปสเต่อรแ์นื่ะนื่ำาการติ่ดต้ั่ง, ซอฟต่แ์วรก์ารเก็บเอกสาร, สายไฟ, อปุกรณ์ ไล�อากาศ, อะแดปเต่อรแ์กนื่หมูนุื่ 2 ตั่วภัายในื่

ชุ�วงสภาพิ่แวดูลอ้ม
อณุหภัมิููข้ณะที่ำางานื่ 15 ถึง 30ºC

ความูช้่้นื่ข้ณะที่ำางานื่ 20 ถึง 80% RH ( ไมู�ควบแนื่�นื่)

ข้อ้มลูเกั ่�ยวกัับเสย่ง
แรงดันื่เสย่ง 60 dB(A) (ข้ณะที่ำางานื่), 38 dB(A) (ว�าง), <20 dB(A) (สล่ป)

กำาลังเสย่ง 7.8 B(A) (ข้ณะที่ำางานื่), 5.5 B(A) (ว�าง), <3.5 B(A) (สล่ป)

พิ่ลังงาน
การใช้้พิลังงานื่ 1.5-2.6 kW (5 kW สงูสดุ) (การพิิมูพิ)์, 95 W (เต่รย่มูพิร้อมู)

ความูต้่องการ แรงดันื่ไฟฟ้าอินื่พิทุี่ (ปรับพิิสัยอัต่โนื่มัูติ่) 200-240 V (±10%) สองสายและ PE; 50/60 Hz (±3 Hz); สายไฟสองสาย สายไฟเคร่�องพิิมูพิ ์
สงูสดุ 13 A, สายไฟการบ�มูสส่งูสดุ 9 A

กัารรบัรอง
ความูปลอดภััย ต่ามูมูาต่รฐานื่ IEC 60950-1+A1+A2, ต่ามูมูาต่รฐานื่ IEC 62368-1, สหรัฐอเมูรกิาและแคนื่าดา (อยู� ในื่รายช้่�อข้อง CSA),  

EU ( ได้มูาต่รฐานื่ LVD, EN 60950-1 และ EN 62368-1), รัสเซย่ เบลารุส และคาซัคสถานื่ (EAC), จ่นื่ (CCC)

แมู�เหล็กไฟฟ้า ได้มูาต่รฐานื่ข้้อกำาหนื่ด Class A ซึ�งได้แก�: สหรัฐอเมูรกิา (กฎระเบ่ยบ FCC), แคนื่าดา (ICES), EU (EMC Directive), ออสเต่รเล่ยและ
นิื่วซแ่ลนื่ด ์(RCM), ญ่�ปุ� นื่ (VCCI), เกาหล่ (KCC), จ่นื่ (CCC)

สภัาพิแวดล้อมู ENERGY STAR®, RoHS (WEEE, EU, EAEU, จ่นื่, เกาหล่, อินื่เด่ย, ยูเครนื่, ต่รุก่), REACH, EPEAT Silver, OSHA, ได้มูาต่รฐานื่
เคร่�องหมูาย CE, ต่รงต่ามูเกณฑ์ ์AgBB, French VOC A+, Greenguard Gold, UL Ecologo, ZDHC - ระดับ 1

กัารรบัประกััน การรับประกันื่ฮารด์แวรแ์บบจำากัดหนึื่�งป่

ข้อ้มลูที่างเที่ค้นค่้ 
ผู้ลต่ิภัณฑ์ ์
Y0U23B เคร่�องพิิมูพิ ์HP LATEX 700 W

อปุกัรณเ์สรม่
21V10A 
7HR16A 
7HR18A 
7HR19A 
T7U73A 

ช้ดุอปุกรณซ์�อมูแซมู HP Latex 700/800 สำาหรับผิู้ ใช้้
อปุกรณเ์สรมิูสำาหรับช้ดุวัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่�เป็นื่ผ้ิาท่ี่� ใช้้กับ HP Latex 700/800
ช้ดุโฟมูสำาหรับตั่วเก็บหมึูก HP Latex 700/800
อปุกรณเ์สรมิูสำาหรับบรรจุวัสดสุิ�งพิิมูพิท่์ี่� ใช้้กับ HP Latex 700/800
ลกูกล้ิงที่ำาความูสะอาดสำาหรับ HP Latex 500/700/800

วัสดูสุ ่น้เปลอ่งส ำาหรบักัารพิ่ม่พิ่ข์้องแที่จ้ากั HP
4UU93A 
4UU94A 
4UU96A 
4UV05A 
4UV06A 
4UV07A 
4UV08A 
4UV29A 
4UV79A 
4UV80A 
4UV81A 
4UV82A 
4UV83A 
4UV95A 
4UV96A 
4UV97A 
4UV98A 

หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex สข่้าว
หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex Optimizer
ต่ลับซ�อมูบำารุง HP 836 Latex
ต่ลับหมึูก HP 832Y Latex 1 ลิต่ร สด่ำา
ต่ลับหมึูก HP 832Y Latex 1 ลิต่ร สฟ้่า
ต่ลับหมึูก HP 832Y Latex 1 ลิต่ร สมู่�วงแดง
ต่ลับหมึูก HP 832Y Latex 1 ลิต่ร สเ่หล่อง
ต่ลับหมึูก HP 832 Latex 1 ลิต่ร สข่้าว
ต่ลับหมึูก HP 832 Latex 1 ลิต่ร สฟ้่าอ�อนื่
ต่ลับหมึูก HP 832 Latex 1 ลิต่ร สมู่�วงแดงอ�อนื่
ต่ลับหมึูก HP 832 Latex Optimizer 1 ลิต่ร
ต่ลับหมึูก HP 832 Latex สำาหรับเคล่อบ 1 ลิต่ร
ภัาช้นื่ะผิสมูหมึูก HP 832
หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex สด่ำา (Black)/สฟ้่า (Cyan)
หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex สมู่�วงแดง (Magenta)/สเ่หล่อง (Yellow)
หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex สฟ้่าอ�อนื่ (Light Cyan)/สมู่�วงแดงอ�อนื่ (Light Magenta)
หัวพิิมูพิ ์HP 836 Latex สำาหรับเคล่อบ

วัสดูกุัารพิ่ม่พิ่ส์ ำาหรบัเค้ร ่�องพิ่ม่พิ่ห์นา้กัวา้งข้องแที่จ้ากั HP
วอลเปเปอรป์ราศจาก PVC จาก HP ( ได้รับการรับรองต่ามูมูาต่รฐานื่ GREENGUARD GOLD ข้อง UL6 , ผิ�านื่การรับรองจาก FSC®7,  
ต่รงต่ามูเกณฑ์ ์AgBB8)
กระดาษโปสเต่อรพิ์ิมูพิภ์ัาพิสมูจรงิจาก HP
ผ่ินื่ผ้ิาใบซาติ่นื่ระดับพิรเ่มู่ยมูจาก HP
HP Prime Matte Air GP (ต่รงต่ามูข้้อกำาหนื่ด REACH9)
ไวนิื่ลมัูนื่วาวแบบมู่กาวในื่ตั่วลอกออกได้ โดยไมู�ท้ิี่งคราบกาวระดับพิรเ่มู่ยมูจาก HP (ต่รงต่ามูข้้อกำาหนื่ด REACH9)

สามูารถดกูลุ�มูผิลิต่ภััณฑ์วั์สดกุารพิิมูพิส์ำาหรับเคร่�องพิิมูพิห์น้ื่ากว้างท้ัี่งหมูดข้อง HP ได้ท่ี่� HPLFMedia.com

บรก่ัารและกัารสนับสนุน
บรกิาร U13DCE 2 ป่ ในื่วันื่ที่ำาการถัดไป พิร้อมูการเก็บข้้อมูลูส่�อท่ี่�มู่ความูบกพิร�องข้อง HP
บรกิาร U13DHE 3 ป่ ในื่วันื่ที่ำาการถัดไป พิร้อมูการเก็บข้้อมูลูส่�อท่ี่�มู่ความูบกพิร�องข้อง HP
บรกิาร U13DMPE หลังระยะเวลาการรับประกันื่ 1 ป่ พิร้อมูการเก็บข้้อมูลูส่�อท่ี่�มู่ความูบกพิร�องข้อง HP
บรกิาร U13DSPE หลังระยะเวลาการรับประกันื่ 2 ป่ พิร้อมูการเก็บข้้อมูลูส่�อท่ี่�มู่ความูบกพิร�องข้อง HP

ข้อ้มลูกัารสั �งซื้ ่อ้

กัารใหค้้วามส ำาคั้ญดูา้นส ่�งแวดูลอ้ม

1 ความูเรว็ในื่การพิิมูพิอ์าจแต่กต่�างกันื่ไปต่ามูกลไกการพิิมูพิท่์ี่�ปรับเปล่�ยนื่ได้ เพ่ิ�อหล่กเล่�ยงการผิลิต่ภัาพิพิิมูพิท่์ี่�มู่ข้้อบกพิร�อง
2 ความูแต่กต่�างข้องสสั่นื่ระหว�างงานื่พิิมูพิช์้ิน้ื่ต่�าง ๆ วัดท่ี่� โหมูดพิิมูพิ ์ ไวนิื่ลแบบเล่�อนื่ผิ�านื่ 12 รอบ โดยที่ำาต่ามูแนื่วปฏิิบัติ่ท่ี่�ด่ท่ี่�สดุในื่การแบ�ง
เค้าโครงและอยู�ภัายในื่ข้้อจำากัดน้่ื่: เปอรเ์ซน็ื่ต่ ์ ไที่ลท่์ี่� 95 ข้องความูแต่กต่�างคู�ส ่(95% ข้องส)่ ≤ 1 dE2000 การวัดประเมิูนื่การสะท้ี่อนื่แสงบนื่
เป้าหมูาย 943 เฉดส ่ภัายใต้่แหล�งกำาเนิื่ดแสง D50 ต่ามูมูาต่รฐานื่ CIE และสอดคล้องกับมูาต่รฐานื่ CIEDE2000 ต่ามูมูาต่รฐานื่ CIE Draft 
Standard DS 014-6/E:2012 อาจพิบความูคลาดเคล่�อนื่ข้องค�าสป่ระมูาณ 5% ท่ี่�สงูกว�า 1 dE2000 วัสดพิุิมูพิแ์บบมู่ ไฟส�องด้านื่หลัง ซึ�ง
วัดประเมิูนื่ค�าในื่โหมูดการส�งผิ�านื่ข้้อมูลูอาจให้ผิลลัพิธีท่์ี่�แต่กต่�างกันื่
3 ลกูกล้ิงที่ำาความูสะอาดเป็นื่อปุกรณเ์สรมิูให้เล่อกเพิิ�มูเติ่มู
4 เคร่�องตั่ดแนื่วนื่อนื่อัต่โนื่มัูติ่สำาหรับใช้้ตั่ดป้ายและผ่ินื่ผ้ิาใบท่ี่�มู่ข้นื่าดบางเที่�าน้ัื่นื่ ข้อแนื่ะนื่ำาให้ที่ดสอบก�อนื่
5 อปุกรณเ์สรมิูช้ดุส่�อสิ�งที่อ จำาเป็นื่ต้่องมู่เมู่�อต้่องพิิมูพิบ์นื่สิ�งที่อหรอ่ผ้ิาท่ี่�มู่ โครงสร้างเป็นื่รูพิรุนื่เป็นื่ระยะเวลานื่านื่
6 การรับรองมูาต่รฐานื่ GREENGUARD GOLD ข้อง UL ระดับ UL 2818 แสดงให้เห็นื่ว�าผิลิต่ภััณฑ์์ ได้รับการรับรองต่ามูมูาต่รฐานื่  
GREENGUARD ข้อง UL ว�ามู่การปล�อยสารเคมู่สู �อากาศภัายในื่อาคารระหว�างการใช้้งานื่ผิลิต่ภััณฑ์์ ในื่ปรมิูาณต่ำ�า โปรดดขู้้อมูลูเพิิ�มูเติ่มูท่ี่� 
http://www.ul.com/gg หรอ่ http://www.greenguard.org
7 รหัส ใบอนุื่ญาต่เคร่�องหมูายการค้า FSC-C115319
8 เมู่�อใช้้หมึูกข้อง HP Latex งานื่พิิมูพิจ์ะต่รงต่ามูเกณฑ์ ์AgBB สำาหรับการประเมิูนื่การปล�อยสาร VOC ท่ี่�กระที่บต่�อสขุ้ภัาพิ โปรดดขู้้อมูลูท่ี่�  
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-
relatedevaluation-of-building
9 ผิลิต่ภััณฑ์น้่์ื่ ไมู�มู่สารท่ี่�ระบุว�าเป็นื่ SVHC (155) ต่�อ Annex XIV ข้องกฎหมูาย EU REACH ท่ี่�เผิยแพิร�เมู่�อวันื่ท่ี่� 16 มิูถนุื่ายนื่ 2014 สำาหรับ
ความูเข้้มูข้้นื่ท่ี่�เกินื่ 0.1% หากต้่องการประเมิูนื่สถานื่ะข้องสาร SVHC ในื่ผิลิต่ภััณฑ์ข์้อง HP โปรดดทู่ี่� HP REACH Declaration ท่ี่�เผิยแพิร�
ในื่ส�วนื่ผิลิต่ภััณฑ์ส์ำาหรับการพิิมูพิข์้อง HP และวัสดสุิน้ื่เปล่อง

• หมึูกไมู� ได้ ใช้้สารเคมู่ โมูเลกลุเด่�ยวซึ�งก�อให้เกิดปฏิิกิรยิา ปราศจากโอโซนื่ และต่รงต่ามูมูาต่รฐานื่ ZDHC1

• ต่อบรับธีรุกิจใหมู�ด้วยงานื่พิิมูพิแ์บบไร้กลิ�นื่ หมึูกท่ี่� ได้รับการรับรอง UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold และอ่�นื่ ๆ อ่กมูากมูาย2

• ต่ลับหมึูก Eco-Carton ท่ี่� ใช้้แที่นื่ต่ลับหมึูกพิลาสติ่ก ช้�วยลดการใช้้พิลาสติ่กได้ 80% และลดการปล�อยก๊าซ C02e ได้ 66%3

• ไมู�มู่การฝังกลบข้ยะ สามูารถร่ ไซเคิลต่ลับหมึูกภัายนื่อกได้ภัายในื่ท้ี่องท่ี่� รวมูถึงสามูารถส�งค่นื่ถงุหมึูกท่ี่�อยู�ภัายในื่ได้ โดยไมู�เสย่ค�าใช้้จ�าย
ผิ�านื่โครงการ HP Planet Partners4

โปรดูร ่ ไซื้เค้ล่ฮารด์ูแวรก์ัารพิ่ม่พิ่แ์ละวัสดูสุ ่น้เปลอ่งรวมถงึงานพิ่ม่พิ่ท์ี่ ่�สามารถร ่ ไซื้เค้ล่ไดู ้ศกึัษาวธุ่ก่ัารไดูจ้ากัเวบ็ไซื้ติข์้องเรา:  
http://www.hp.com/ecosolutions

1 ดเูพิิ�มูเติ่มูท่ี่� http://www.roadmaptozero.com การพิิมูพิด้์วย HP Latex Inks ไมู�มู่ปัญหาสารโมูเลกลุเด่�ยวท่ี่�เกิดปฏิิกิรยิาซึ�งจะเกิดข้ึ้นื่
เมู่�อพิิมูพิแ์บบยูว่ สารอะครลิิกโมูเลกลุเด่�ยวมู่ ในื่หมึูกยูว่ท่ี่� ไมู�มู่การบ�มูสแ่ละหมึูกเจลยูว่ ซึ�งเป็นื่อันื่ต่รายต่�อผิิวหนัื่ง
2 มู่ช้ดุวัสดสุิ�งพิิมูพิอ่์กมูากมูายท่ี่�มูาพิร้อมูกับกลิ�นื่ท่ี่�แต่กต่�างกันื่อย�างมูาก วัสดสุิ�งพิิมูพิบ์างประเภัที่มู่ผิลต่�อการส�งกลิ�นื่เมู่�อดำาเนิื่นื่การสั�งพิิมูพิ ์
จรงิ โปรดดขู้้อมูลูการรับรองท่ี่� http://www.ul.com/EL และ http://www.ul.com/gg
3 การลดก๊าซ C02e อ้างอิงจากการเปล่�ยนื่ต่ลับหมึูกพิลาสติ่กมูาใช้้ต่ลับหมึูก HP Eco-Carton ท่ี่�ที่ำาจากลังกระดาษแข็้ง ซึ�งประหยัดปรมิูาณ
การผิลิต่ต่�อป่ ได้ถึง 291 ตั่นื่ และลดนื่ำา้หนัื่กการข้นื่ส�งไป ได้อ่ก 8 ตั่นื่ ซึ�งเท่ี่ยบเที่�ากับยานื่พิาหนื่ะท่ี่�ข้นื่ส�งผิู้ โดยสารเฉล่�ยเป็นื่ระยะที่าง  
1,194,028 กมู. (741,935 ไมูล)์ หรอ่การช้ารจ์สมูารท์ี่โฟนื่ 38 ล้านื่เคร่�อง
4 บรรจุภััณฑ์ด้์านื่นื่อกข้องต่ลับหมึูก HP Eco-Carton ผิลิต่จากกล�องกระดาษท่ี่�สามูารถร่ ไซเคิลผิ�านื่ที่างโครงการร่ ไซเคิลกระดาษ/กระดาษ
แข็้งในื่ท้ี่องถิ�นื่ได้ 100% วัสดภุัายในื่ต่ลับ อาทิี่เช้�นื่ถงุหมึูกน้ัื่นื่สามูารถร่ ไซเคิลได้ 55% และสามูารถนื่ำาส�งค่นื่มูาท่ี่� โครงการ HP Planet 
Partners ได้ โดยไมู�มู่ค�าใช้้จ�าย เพ่ิ�อนื่ำาส�วนื่ท่ี่�เป็นื่พิลาสติ่กกลับมูาแปรรูป ใหมู� ไมู�มู่การฝังกลบข้ยะ ดขู้้อมูลูการส�งค่นื่ถงุหมึูกและหัวพิิมูพิ ์ ได้ท่ี่�  
http://www.hp.com/recycle เพ่ิ�อดวิูธีก่ารเข้้าร �วมูและต่รวจสอบความูพิร้อมูให้บรกิารข้องโครงการ HP Planet Partners อาจไมู�มู่การ
ให้บรกิารโครงการในื่พ้่ินื่ท่ี่�ข้องคณุ

http://www.ul.com/gg
http://www.greenguard.org
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-relatedevaluation-of-building
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-relatedevaluation-of-building
http://www.hp.com/ecosolutions
http://www.roadmaptozero.com
http://www.ul.com/EL
http://www.ul.com/gg
http://www.hp.com/recycle

