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Dankzij HP Latex
printtechnologieën neemt
het uitvoervolume van Nevsky
Plakat toe
"We ontdekten HP Latex
printtechnologieën en besloten
om de HP Latex 850-printer
aan te schaffen. Dankzij een
afdrukbreedte van 3,2 meter
stelde deze ons in staat om een
reeks aan substraten te gebruiken.
HP Latex-inkten zijn niet
brandbare,3 geurloze afdrukken
zijn ideaal voor toepassingen
voor zowel binnen als buiten.
Het product kan meteen na het
afdrukken worden verzonden.
De hoge elasticiteit van de inkten
voorkomt scheuren tijdens de
assemblage van afdrukken en
verzekert langdurigheid voor
transportontwerpen."-Galina
Savelyeva, mede-eigenares en
directeur, Nevsky Plakat (Rusland)
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Chun Sung Adcom kiest voor
HP Latex printtechnologieën
vanwege de superieure kleuren
en scherpe afdrukkwaliteit
en krasbestendigheid4

All Star Signs profiteert van
snellere productie en levendigere
kleuren in vergelijking met
solventapparatuur dankzij
HP Latex-printers

"Als je vijf solventprinters laat
draaien, heb je vijf werknemers
nodig, maar met HP Latex-printers,
zelfs met dezelfde verhouding
tussen werknemers en printers,
bespaar je qua kosten tot wel vier
werknemers. Daar komt nog bij dat
als je met één printer afdrukt, je
consistente resultaten krijgt, maar
een groep van vijf printers verkeren
zelden in dezelfde staat, waardoor
kleuren niet overeenkomen.
Met het gebruik van de HP
Latex 3000-printers heeft de
productiviteitstoename niet alleen
de vereiste mankracht om aan
opdrachten te voldoen verminderd,
maar wordt tevens de consistentie
verbeterd door de uitvoer op
slechts één of twee machines te
concentreren."–Andrew Seo, CEO,
Chun Sung Adcom (Korea)

"De HP Latex 360-printer is puur
genieten! De printer produceert
superieure afdrukkwaliteit op een
breed scala aan media en is en tot
driemaal toe zo snel als onze oude
apparaten. De printer heeft onze
werkwijze getransformeerd en
onze productiviteit is toegenomen.
De kwaliteit die door de HP Latex
360-printer wordt geleverd
is superieur ten opzichte van
solventprinters. De kleuren zijn
meer effen, terwijl ze op de oude
machine vaak geblokt overkomen.
Het is makkelijker om kleuren te
matchen, en bovendien zijn de
betrouwbaarheid en consistentie
uitstekend." – George Beitner,
eigenaar en oprichter, All Star
Signs, Inc (VS)
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HP Latex-technologie
Meer toepassingen. Aflevering op dezelfde dag. Houd de kosten laag.
De op water gebaseerde HP Latex-technologie is uniek en levert een veelzijdigheid
aan toepassingen, hoge afbeeldingskwaliteit, hoge productiviteit en een duurzame
aanpak die beter is voor uw operators, uw bedrijf en het milieu.5

4

HP Latex-technologie: uw eerste keus voor flexibele sign
en display-graphics
Binnen de afdruksector voor grootformaat is een breed scala aan inkt- en
printkoptechnologieën verkrijgbaar, elk met zijn eigen eigenschappen.
HP Latex-technologie is uniek en combineert meer voordelen in één technologie
dan de concurrentie. Dit maakt HP Latex-technologie tot de beste keuze
op de markt voor het afdrukken van flexibele sign en display-graphics.
De op water gebaseerde HP Latex-technologie is uniek en levert een veelzijdigheid
aan toepassingen, hoge afbeeldingskwaliteit en hoge productiviteit met een
duurzame aanpak die beter is voor uw operators, uw bedrijf en het milieu.5
De unieke voordelen van HP Latex-technologie
Een grote veelzijdigheid van toepassingen
Breid uw bedrijf op verschillende manieren uit: van hoogwaardige indoor- tot
spaarzame outdoortoepassingen.
• Compatibel met veel coated en uncoated substraten
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar, ongelamineerd 3 jaar12
• Afdrukken zijn direct droog en klaar voor gebruik: geen droogtijd en geen
vertragingen
• De krasbestendige afdrukken4 minimaliseren het risico op beschadiging tijdens
de afwerking en plaatsing
• Een breed kleurenspectrum en gladde afwerking die zich aanpast aan het
mediaoppervlak13
• De flexibele inktlaag is krasbestendig4 en barst niet
Hoge afbeeldingskwaliteit en hoge productiviteit
Krijg met elke afdruk de duurzame kleuren, kwaliteit, consistentie
afbeeldingskwaliteit die u verwacht:
• Hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge snelheid
-zie de fijne details en soepele overgangen met HP 881 Latex-printkoppen
en 1200 dpi systeemeigen resolutie
-realiseer de kleur die u verwacht met de geïntegreerde spectrofotometer
voor een kleurconsistentie van <=2 dE200014
• Hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge productiviteit
-profiteer van een hoge afbeeldingskwaliteit, zelfs in de snelste afdrukmodi,
dankzij HP Latex-optimizer die het pigment in HP Latex-inkt snel vastlegt
op het oppervlak van de afdruk
-de Optical Media Advance Sensor (OMAS) minimaliseert streepvorming,
zelfs bij de hoogste productiviteitsniveaus.
• Hoge afbeeldingskwaliteit gedurende de gehele levensduur van de printer
-afdrukken met weinig onderhoud dankzij automatische drop detectie
en nozzlevervanging
-afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door zelf de printkoppen binnen
enkele minuten te vervangen, zonder servicebezoek
Totale duurzaamheid—een betere aanpak
HP Latex-technologie beschikt over alle certificaten die van belang zijn voor
uw operators, uw bedrijf en het milieu:5
• Beter voor afdrukbedrijven en printeroperators: gebruik inkten op
waterbasis om blootstelling aan inkten met waarschuwingslabels en hoge
solventconcentraties te vermijden en simplificeer zo ventilatie, opslag en
transportvereisten.
• HP Latex-inkten zijn beter voor klanten en bieden meer verscheidenheid—
geurloze afdrukken kunnen worden gebruikt waar solvent- en UV-uithardbare inkt
niet kunnen worden gebruikt.
• Beter voor het milieu: van de energie-efficiëntie van de printer en het
duurzame grondstofgebruik voor media tot de recyclebare inktpatronen,15
HP ontwikkelt volledig duurzame solutions voor afdrukken op grootformaat
en biedt verschillende printers met EPEAT Bronze-registratie die speciaal zijn
ontwikkeld om de impact op het milieu te verminderen16
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HP Latex-toepassingen
Doe hetzelfde wat u vandaag al doet, en meer
Met de HP Latex-technologie kunt u dezelfde traditionele
signage produceren die u vandaag al maakt en kunt u nieuwe
omzet voor uw bedrijf binnenhalen.

Banners voor buiten en
evenementen

Point-of-Purchaseposters

Lichtboxen

Tijdelijke textielen6

• Hoogwaardige resultaten
met krasbestendigheid die
vergelijkbaar zijn met inkten
die een hoog solvent-gehalte
bevatten, zoals SAV en
pvc-banner4
• Duurzaam buitenbeeld, gaat
ongelamineerd tot drie jaar en
gelamineerd tot vijf jaar mee12

• Zeer goede resultaten op
alle papiersoorten, inclusief
voordelige papieren zonder
coating en traditionele
offsetpapieren

• Maak afdrukken met
hoge resoluties tot maximaal
1200 dpi
• Levendige en verzadigde
kleuren

• Druk af op een brede
verscheidenheid van textiel,
ook op natuurlijk textiel
en textiel zonder coating
• Een gebruiksvriendelijke
solution vergeleken met
verfstofsublimatietechnieken

Grafische toepassingen
op voertuigen

Verkeersborden

Decoratieve toepassingen

• Lamineer direct na het
afdrukken: geen wachttijd
voor het drogen
• Flexibele inktlaag schikt zich
aan complexe oppervlakken
• Geen zorgen meer met de
3MTM MCSTM-garantie voor
voltooide afbeeldingen, die zijn
afgedrukt met een systeem van
overeenkomende onderdelen,
waaronder exclusieve HP Latexinkten en HP
Latex-printers.17 Betaling
of vervanging wordt gedekt
voor alle 3M-materialen.
Zie 3Mgraphics.com.
• Alle HP Latex-printers en HP
Latex-inkten worden gedekt door
de Avery ICS-Prestatiegarantie
die de prestaties schriftelijk
garandeert.18 Zie
graphics.averydennison.com

• Gebruik de digitale oplossing
voor de productie van
verkeersborden42 van HP met
behulp van reflecterend folie
van 3M™, inclusief:
-Tijdelijke, regulerende
verkeersborden voor
bouwwerkzaamheden die alleen
in het zwart worden afgedrukt.
-Permanente, regulerende
verkeersborden die alleen in
het zwart worden afgedrukt.
-Niet-regulerende reflecterende
borden die in kleur of alleen in
het zwart worden afgedrukt.
• Reflecterend folie van 3M en
zwarte HP Latex-inkt afgedrukt
op HP Latex-printers uit de
300-serie, worden getest om
samen te werken als een digitaal
afdruksysteem van componenten
voor het maken van borden die
consistente kwaliteit en prestaties
leveren. Zie 3m.com/digital4traffic

• Druk een breed scala aan
decoratieve toepassingen
af van behang en canvas tot
muurstickers en jaloezieën
• Geurloze afdrukken
voldoen aan hoge milieu- en
gezondheidsvereisten en zijn zeer
geschikt voor horeca en scholen
• De gratis HP WallArt Solution
bevat onder meer toegang
tot een enorme bibliotheek
van afbeeldingen, ontwerpen
en kunstafbeeldingen van
toonaangevende partners in
hoge kwaliteit, zie hpwallart.com1.
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Mediagecertificeerd voor HP Latex-inkten19
Met behulp van het mediacertificeringsprogramma
kunt u gemakkelijk uit een brede reeks aan erkende
wereldwijde medialeveranciers media vinden die
gecertificeerd is als compatibel met HP Latex-inkten.
Ontdek alle nieuwe toepassingstechnologieën met
nieuw winstpotentieel voor uw bedrijf met het gebruik
van gecertificeerde media en verminder de aanlooptijd
dat met het zelfstandig testen van media gemoeid is.
Certified for

Een veelomvattende lijst van alle media die
compatibel zijn met latex, tezamen met voltooide
kleurprofielen en printerinstellingen, kunt u vinden
op hp.com/go/mediasolutionslocator.

HP media

Media-aanbod voor
HP Latex-inkten
Vergroot uw aanbod
Nu is het makkelijker dan ooit om de geschikte
substraten voor elke willekeurige afdruktaak
te vinden: van geoptimaliseerde HP media,
ontwikkeld met ColorPRO-technologie tot
gecertificeerde substraten uit een brede reeks van
medialeveranciers voor het gehele portfolio van
HP Latex-printers.

HP biedt een grote reeks aan afdrukmaterialen die
samen met HP Latex-inkten zijn ontworpen om een
hoogwaardige, duurzame uitvoer te realiseren. Het
brede assortiment aan HP afdrukmaterialen voor
afdrukken voor groot formaat, van fotopapier tot
banners en verlichte materialen, zijn ontworpen om
altijd direct de juiste afdruk te maken. Ze zijn samen
ontworpen met de originele HP Latex-inkten en
-printers om een optimale beeldkwaliteit, consistentie
en betrouwbaarheid te realiseren.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde producten bestelinformatie HPLFMedia.com.

Media met ColorPRO-technologie
Het handelsmerk voor ColorPRO-technologie
vertegenwoordigt een kwaliteitsstandaard voor
uitstekende kleuren bij digitaal afdrukken. Alle materialen
die de ColorPRO-technologie bevatten zijn samen
met HP Latex-inkten en -printers ontwikkeld en tonen
daarmee duidelijk een verbeterde en professionele
afdrukkwaliteit en treffende resultaten aan.
Voor meer informatie over het ColorPROtechnologieprogramma, zie colorprotechnology.com.
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HP Latex-technologie
en het milieu
Totale duurzaamheid—een betere aanpak
De HP Latex-technologie heeft het milieuprofiel van signage-afdrukken voorgoed
veranderd. Dankzij de volledige aanpak bepaalt HP de norm voor duurzamere
afdrukken op grootformaat.
HP wordt gezien als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld20 en zet
zich volledig in om huidige, en toekomstige, milieu-uitdagingen aan te pakken
en aan kop te blijven gaan in het milieuvriendelijk afdrukken van signage.21 Door
nauw samen te werken met onze partners en klanten en elk onderdeel van het
afdruksysteem (printer, inkt en printkoppen) nauwkeurig te analyseren, kunnen
we producten ontwikkelen en aanbieden voor het afdrukken op grootformaat
die op elk vlak een verbetering zijn:
• Beter voor afdrukbedrijven en printeroperators
• Beter voor klanten doordat ze meer verscheidenheid bieden
• Beter voor het milieu
HP Latex-technologie voorziet in solutions voor een breed scala aan
milieuvraagstukken met betrekking tot afdrukken, van de inktsamenstelling tot
de luchtkwaliteit binnen – zowel bij de productie van afdrukken als het gebruik
ervan – tot de levensduur van afdrukken, waardoor de producten te boek staan
als milieuvriendelijker.

HP Latex-technologie beschikt over alle
certificaten die van belang zijn voor uw
operators, uw bedrijf en het milieu.5

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

UL ECOLOGO®10

8

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT:
UL.COM/GG
UL 2818

UL GREENGUARD GOLD11

EPEAT16

HP Planet Partners-programma15
Terugnameprogramma van
HP Large Format Media22

FSC®23

Tabel 1 - Kenmerken van concurrerende
inkttechnologieën
HP Latex-inkten van de derde generatie werken mee
aan een gezondere leefomgeving,5 zowel binnen
als buiten, gebaseerd op de vergelijking met andere
inkttechnologieën en openbare informatie. In tabel 1
worden de gegevens van de Latex-inkttechnologie
van HP vergeleken met die van concurrenten met
groot marktaandeel per december 2013. De gegevens
zijn hoofdzakelijk gebaseerd op analyses van
gepubliceerde MSDS/SDSs24

en interne analyses en evaluaties van HP waar nodig.
Prestaties van bepaalde kenmerken verschillen van
de concurrent en variaties in inktformule binnen een
printerproductielijn. De resultaten in tabel 1 geven
duidelijk aan dat HP Latex-inkten van de derde generatie
een gezondere solution bieden dan concurrerende
inkttechnologieën bij commerciële afdrukproducties
van groot formaat.

'Eco-solventinkt'-2

'Eco-solventinkt'-1

Inkt met een hoog
solventgehalte

Geurarm

Lichte geur

Lichte geur

Solventgeur

Geen

Normaal gesproken
geen voor deze
inktcategorie.

Geen

Geen

Normaal gesproken
vereist voor deze
inktcategorie.

Reinigingsvloeistoffen: labels met
gevaren voor de
gezondheid

Enkel waarschuwende
opmerking: Contact
met de huid en
ogen kan leiden
tot irritatie. Geen
waarschuwingszinnen.

Xi; R36/R38 Irriterend
voor de ogen en huid.

Printkopreinigingspatronen,
inktreinigingskit
Huidcorrosie/-irritatie;
Gevarencategorie 2

Kan schadelijk zijn na
inslikken. Veroorzaakt
huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig
oogletsel.

Inktlabels met
gevaren voor
de gezondheid algemeen gebruik

Enkel waarschuwende
opmerking: Contact met
de huid en ogen kan
leiden tot irritatie. Geen
waarschuwingszinnen.

Xi; R36/R37/R38.
Irriterend voor de
ogen, de luchtwegen
en de huid.

Huidcorrosie/-irritatie;
Gevarencategorie 2,
CA Prop 65: tolueen
108-88-3 <0,03%
gewichtsprocent
van gepatenteerde
organische stoffen.

Kan schadelijk zijn na
inslikken. Veroorzaakt
huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan de vruchtbaarheid
of het ongeboren kind
schaden.

Xi; R36 Irriterend
voor de ogen R36.
Xn schadelijk
na inademen of
inslikken.

Ontvlambaarheid/
brandbaarheid

FP > 93,3C

Witte FP > 90C,
andere > 95C

Inkten > 74.4C,
printkopreinigingskit
FP > 70C

FP > 71C

R10 ontvlambaar

Zonder schadelijke
luchtverontreinigers (inkten en
onderhoudsvloeistoffen)

Geen volgens
EPA-methode 311

Stelt dat 'UV-inkten
normaal gezien geen
luchtverontreinigers
bevatten'

B, C, M, Y, printkopreinigingspatronen, inktreinigingskit: Sectie
15 lijsten 112-36-7
en 1002-67-1 als
CAA 112 luchtverontreiniger

Inktcategorie bevat
normaal gezien
luchtverontreinigers.

Inktcategorie bevat
normaal gezien
luchtverontreinigers.

Vluchtige organische stoffen: inkten,
voor- en nabehandelingen

231 g/L – 294 g/L

Stelt 'geen vluchtige
organische stoffen
(VOS)'

Normaal gesproken
boven 800 g/L voor
deze inktcategorie.

C, M, Y, K, Lc, Lm:
920 g/L, wit 800 g/L,
zilver: 930 g/L

Normaal gesproken
boven 800 g/L voor
deze inktcategorie.

Vluchtige organische stoffen: onderhoudsvloeistoffen

241 g/L

60-100% is
2-(2-ethoxyethoxy)
ethylacetaat
(112-15-2)

Normaal gesproken
boven 800 g/L voor
deze printercategorie.

Reinigingsvloeistof >
940 g/L

Normaal gesproken
boven 800 g/L voor
deze printercategorie.

Afvalprofiellabels
voor inkten

Geen

R52/53 Schadelijk voor
in het water levende
organismen, kan in
het aquatische milieu
op lange termijn
schadelijke effecten
veroorzaken.

Koperinhoud
< 3400 ppm

Geen informatie

Typische
waarschuwingslabels
voor deze
inktcategorie.

UL GREENGUARD
GOLD

Ja

Ja

Nee

Ja

Nee

UL ECOLOGO®

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Recyclebare
verbruiksgoederen

Ja

Nee

Nee

Geen informatie

Nee

Kenmerken

HP Latex-inkten

Afdrukgeur

Geurloos

Speciale ventilatie
vereist9

UV uithardbare inkt

Xn; Xi; R36/R66/R67.
Irriterend voor de ogen.
Herhaalde blootstelling
kan een droge of
een gebarsten huid
veroorzaken. Dampen
kunnen slaperigheid en
duizeligheid veroorzaken.

Legenda: gegevens in tabel 1 zijn met kleuren gecodeerd naar relatieve
graad van gezondheids- en milieukenmerken als volgt:
Groen - hoogst

Grijs - redelijk

Rood - laagst

Opmerking: Positie volgens HP R&D. Cellen met schuingedrukte gegevens
stellen de resultaten voor van de interne analyse van HP.
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Beter voor printbedrijven
en printeroperators

Beter voor klanten doordat ze
meer verscheidenheid bieden

Gebruik inkten op waterbasis
om blootstelling aan inkten met
waarschuwingslabels en hoge
solventconcentraties te vermijden en
simplificeer zo ventilatie, opslag en
transportvereisten.

Bied meer toepassingen aan en onderscheid
uw bedrijf met geurloze afdrukken: ideaal voor
gevoelige binnenomgevingen zoals scholen en
ziekenhuizen waar solvent- en UV-uithardbare
afdrukken niet kunnen worden gebruikt.

Beter voor het milieu

HP ontwikkelt milieuvriendelijke printers met
een minimale impact op het milieu tijdens de
productie, het gebruik en de afvalverwerking
ervan. Daarnaast ontwikkelt en produceert
HP duurzame substraten waarmee volledige
duurzaamheid bij afdrukken op grootformaat
11
wordt gerealiseerd:
UL GREENGUARD GOLD-certificering
• Verschillende HP Latex-printers hebben een
10
HP
Latex-inkten
op
waterbasis
zijn
gecertificeerd
UL ECOLOGO®-certificering
ENERGY STAR® certificering waaruit de grote
volgens standaarden voor weinig chemische
De HP Latex-inkten met UL ECOLOGO®energie-efficiëntie blijkt
uitstoot naar binnenlucht. De UL GREENGUARD
certificering voldoen aan een aantal strenge
• Verschillende HP Latex-printers hebben
GOLD-certificering geeft aan dat producten –
criteria voor de gezondheid, waaronder
een EPEAT Bronze-registratie16 waarmee
inclusief inkten, afgedrukte substraten en de
tests voor zware metalen en oplosmiddelen,
'groenere' elektronische onderdelen kunnen
combinatie hiervan bij binnentoepassingen –
vereisten voor lage VOC-niveaus en de
worden geïdentificeerd die gedurende de
bijdragen aan een gezondere binnenomgeving
mogelijkheid voor productrecycling. HP
gehele levensduur voldoen aan strenge
door het risico op blootstelling aan chemicaliën
is sinds januari 2016 de enige fabrikant
criteria, zie epeat.net
in
de
lucht
te
minimaliseren.
HP
Latexvan grootformaat, digitale print solutions
technologie is maximaal gecertificeerd, inclusief • Programma voor productretournering
met UL ECOLOGO®-certificering voor
en -recycling15,22—handige en gratis
voor behangtoepassingen. Zie ul.com/gg.
latexafdrukken. Zie ul.com/EL
retournering en recycling van gebruikte
originele HP-inktpatronen, printkoppen,15
Word een gecertificeerd bedrijf
en HP afdrukmaterialen voor grootformaat,22
met het HP Ecosolutions
zie hp.com/recycle
• FSC®-gecertificeerd papier23—duidt erop
Trained Printing Companydat deze media bijdraagt aan de ontwikkeling
programma
van verantwoord bosbeheer zie fsc.org
Het HP Ecosolutions Trained Printing Company-programma helpt u nieuwe kennis te
verwerven om klanten te helpen die op zoek zijn naar afdrukken op grootformaat met minder
invloed op het milieu. Start met een handige training die u kunt downloaden. Kom meer
te weten over de belangrijkste factoren die duurzaam afdrukken beïnvloeden en hoe u uw
duurzame afdrukinspanningen kunt uiten. Na de training kan uw personeel een aangepast
certificaat downloaden om aan te tonen dat ze de cursus voltooid hebben en kunnen ze
u helpen bij uw eco-labels. Gebruik vervolgens het programmapictogram om uw bedrijf
te promoten en met nieuwe cliënten in contact te komen. De training is online beschikbaar
op het HP Latex Knowledge Center:
hp.com/communities/LKC
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Gobet Rutschi introduceert
duurzame voertuigbestickering met
een solventvrije solution

"We werken al jaren met HP en
zijn in het bijzonder te spreken
over de HP Latex-inkten. Niet
alleen is de afdrukkwaliteit
uitstekend, maar doordat
ze direct na het afdrukken
kunnen worden afgewerkt en
geplaatst, kunnen we krappe
deadlines halen en onze
productiviteit verhogen."
– Philippe Julliand, mededirecteur, Gobet Rutschi SA

In vogelvlucht

Uitdaging

Solution

Resultaten

Industrie: Sign en display,
voertuigbestickering
Bedrijfsnaam: Gobet
Rutschi SA
Hoofdkantoor: Geneve,
Zwitserland
Website: gobetproduction.ch

• Voertuiggraphics
produceren met HP
Latex-inkten op een
milieuvriendelijk substraat
• Een tram bestickeren
voor de klant SWISS Suisse
Romande op een manier
die de milieu normen van
de klant ondersteunt en
onderschrijft

• Gobet Rutschi heeft
met de HP Latexprinttechnologieën in
samenwerking met 3M™
een nieuw substraat getest,
de zelfhechtende film
3M™ Envision™ die geen
ftalaat bevat

• Gobet Rutschi heeft
in Zwitserland de eerste
volledig milieuvriendelijke
trambestickering gemaakt
• Gobet Rutschi kan
hoogwaardige duurzame
voertuiggraphics blijven
produceren die eenvoudig
aan te brengen zijn, maar
nu met een verminderde
impact op het milieu.
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De digitale printtechnologie van
HP Latex voor wanddecoratie
Haal nieuwe omzet binnen
De kansen liggen voor het oprapen. Hedendaagse commerciële ruimten
en woonruimten bevatten interessante ontwerpen en er is vraag naar
gepersonaliseerde binnenwanddecoratie. Voeg nieuwe toepassingen met
hoge marges toe (waaronder functiewanden, gepersonaliseerde projecten
of canvas) en zie hoe digitale wanddecoratie uw bedrijf de kans biedt om een
nieuwe winstbron aan te spreken.

Wanddecoratie certificering

Milieu- en gezondheids certificering

Demonstreer dat u internationale
marktstandaarden voor wanddecoratie
naleeft
• Lever uw behang met zekerheid:
afdrukken die met HP Latex-inkten
zijn geproduceerd, voldoen aan vele
internationale marktstandaarden
• HP Latex-afdrukken voldoen
aan de EN233-standaard voor
afwasbaarheid en kleurvastheid25
• HP Latex-afdrukken voldoen aan
Euro klassestandaard klasse B4 voor
brandvertraging25
• HP Latex-inkten dragen het
CE-keurmerk25
• HP Latex-inkten voldoen
aan Type II (ASTM F793) voor
duurzaamheidskenmerken25— voor
afdrukken die gemaakt zijn met
HP Latex-inkten op bepaalde media

Creëer vertrouwen
• HP Latex-inktafdrukken voldoen aan een reeks strenge
gezondheidscriteria10, 11
• HP Latex-inkten zijn UL ECOLOGO®10- en UL GREENGUARD
GOLD-gecertificeerd11
• Maak wanddecoratie die voldoet aan de AgBB-criteria26
en zijn beoordeeld als A+ volgens Émissions dans
l’air intérieur27
• UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerde11 afdrukken
op FSC®-gecertificeerd papier kunnen eigenaars van
gebouwen helpen LEED-credits te krijgen28
• HP PVC-vrij behangpapier is FSC®-gecertificeerd23
• HP 831 Latex-inktpatronen gecertificeerd door Eco Mark
Office hebben aantoonbaar minder invloed op het milieu
in vergelijking met soortgelijke producten29
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U kunt meer informatie over het gehele assortiment
van afdrukmaterialen voor grote formaten van HP
vinden op: HPLFMedia.com

C115319
Het belang van
verantwoorde bosbouw

GECERTIFICEERD
PRODUCT VOOR
VERMINDERDE INVLOED
OP HET MILIEU. SPECIFIEK
BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

GECERTIFICEERD
PRODUCT VOOR LAGE
CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

Base3 opent de deur naar
gepersonaliseerde interieurdecoratie
en merkomgevingen dankzij
de Latex printtechnologie van HP
'Dankzij HP Latex-inkten
zijn we niet alleen in staat
om ons productaanbod
te differentiëren en
nieuwe toepassingen te
ontwikkelen, maar hebben
we ook toegang gekregen
tot de lucratieve markt
voor interieurdesign.'
– Carla Bonini, algemeen
directeur, Base3

In een oogopslag

Uitdaging

Solution

Resultaten

Industrie: Sign en display
Bedrijfsnaam: Base3
Hoofdkantoor: Barcelona,
Spanje
Website: base3.net

• Een nieuwe en
veelzijdige reeks
innovatieve toepassingen
aanbieden met een
hoge afdrukkwaliteit
die geschikt zijn voor
een groot aantal
hoogwaardige substraten
en waarvoor de klant meer
wil betalen dan slechts
de kosten per vierkante
meter.
• Toetreden tot
de lucratieve
interieurdecoratiemarkt
door gepersonaliseerde
decoratie en
merkomgevingen aan te
bieden in drukbezochte
gebieden.
• Gecertificeerde,
milieuvriendelijke
producten en diensten
aanbieden die inspelen
op het toenemende
milieubewustzijn van
bedrijven en overheden.

• De HP Latex-printer
heeft een hoge
productiesnelheid en
levert hoogwaardige
afdrukken die geschikt zijn
voor zowel binnen- als
buitentoepassingen.
• De flexibiliteit en
betrouwbaarheid
van HP Latexprinttechnologieën voor
grootformaatafdrukken
op substraten van HP en
hoogwaardige substraten
van externe bedrijven,
waaronder Oracal®, Avery
Dennison® en Decoprint®,
vergroten het aantal
toepassingen en openen
de deur naar nieuwe
zakelijke kansen.
• UL GREENGUARD
GOLD-gecertificeerde
HP Latex-inkten voor
de HP Latex-printer
zijn geschikt voor het
maken van afbeeldingen
voor gevoelige
binnenlocaties11.

• 10 tot 20 procent meer marge in de markt
voor gepersonaliseerde interieurdecoratie,
doordat onze klanten dankzij HP Latexinkten nauwelijks last ondervinden van
onderbreking van de bedrijfsactiviteiten.
• Het binnenhalen van zakelijke contracten
waarvoor 'latextechnologie' een vereiste is,
zoals een contract met een gemeente voor
het bestickeren van 66 bussen met behulp
van latextechnologie.
• Het opbouwen van een reputatie als
gekwalificeerde zakelijke printdienstverlener
door te voldoen aan het groeiende
aantal milieuvereisten voor bedrijven of
bedrijfsprocessen.
• UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerde11
HP Latex-inkten kunnen met een gerust hart
worden gebruikt in gevoelige binnenlocaties
dankzij de lage chemische uitstoot
• Het creëren van een grote reeks
hoogwaardige toepassingen voor de huidige
bedrijfsactiviteiten van Base3, waaronder
de duurzame productie van binnen- en
buitentoepassingen, dankzij de veelzijdigheid
van de HP Latex-printtechnologieën.
• Het gebruik van HP Latex-inkten op
waterbasis voorkomt de overheadkosten die
gepaard gaan met de aanschaf van speciale
ventilatieapparatuur9 die noodzakelijk is bij
het werken met de solventtechnologie.
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Maak uw eigen
digitale solution
voor wanddecoratie
met de hulp van HP
HP en de partners van HP bieden u
voor de gehele workflow innovatieve
hulpmiddelen en solutions om
nieuwe bedrijfs- en productieefficiëntie te behalen.

Professionele
materiaalbron

Geavanceerd
grafisch ontwerp

Gepersonaliseerde
wandindeling

Ter plekke realistische
voorbeeldweergave

Bestanden rippen

Rechtstreeks vanuit
de HP WallArt Suite
eenvoudig toegang tot
professioneel materiaal1
• Vind inspiratie in een
grote verscheidenheid
van afbeeldingen,
patronen en ontwerpen
met gemakkelijke
toegang tot beeldwerk
van marktleidende
partners zoals Fotolia
en Pattern Designs
• Bekijk een voorbeeld
van het uiteindelijke
ontwerp voordat u
overgaat tot kopen
• Verminder stappen:
inhoud is gemakkelijk
en rechtstreeks aan
te schaffen vanuit de
HP WallArt Suite1.

Geavanceerd
grafisch ontwerp en
bestandvoorbereiding
om af te drukken
• Verbeter taakaanmaak,
verrijk kleurbeheer en
vergroot efficiëntie met
ontwerphulpmiddelen
van marktleidende
partner, AVA
• Maak taken uiterst
snel af: verminder de
complexiteit van het
werken met herhaalde
patronen

Eenvoudige, efficiënte en
collaboratieve solution
voor het maken van
gepersonaliseerde
wanddecoratie
• Verbeter uw wanddecoratiesegment
met de gebruiksvriendelijke cloudgebaseerde
HP WallArt Suite1.
• HP WallArt versimpelt
het gehele proces van
afbeeldingselectie
en wandindeling tot
afdrukken en installatie1
• HP WallArt is gratis1

Bekijk op uw tablet hoe
het uiteindelijke project
eruit zal zien30
• Ervaar het ontwerp
voordat u de uiteindelijke
beslissing neemt:
met behulp van de
HP WallArt-tablet-app30
kunnen uw klanten
ter plekke ontwerpen
waarbij ze afbeeldingen
van de wand zelf
gebruiken
• Maak een afbeelding
van de wand zelf en
bekijk een realistische
voorbeeldweergave van
het voltooide ontwerp
• De HP WallArt-tabletapp30 is gratis1

AVA RIP, geïntegreerd
in uw workflow
• Krijg meer controle,
versnel de tijd voor
rippen en profiteer
van de geïntegreerde
workflowefficiëntie van
een toonaangevende
partner: AVA
• Van bestandsvoorbereiding tot afdrukken,
AVA-ontwerpsoftware
maakt een naadloze
workflow mogelijk
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Opmerking: Compatibiliteit met aanbevolen afwerkingsapparatuur kan wisselen voor media gecertificeerd voor
HP Latex-inkten. Raadpleeg de partner voor meer informatie over de prestaties en mediacompatibiliteit.

Mediacompatibiliteit

Proefafdrukken en
kleine opdrachten

24/7-productie

Automatische
paneelsnijder

Automatisch
wikkelsysteem

Bied spannende nieuwe
toepassingen aan met
een groot mediabereik
• Onderscheid uw
producten: druk af op
een brede reeks speciale
substraten zoals met
opgewerkte tekst, met
textuur of media met
metallic-coating
• Kies uit afdrukmaterialen
voor groot formaat van
HP en een breed scala aan
media gecertificeerd voor
HP Latex-inkten19
• Verminder de
aanlooptijd die met
het zelfstandig testen
van media gemoeid
is. Vind uw media
solution op: hp.com/go/
mediasolutionslocator

Druk proefdrukken
rechtstreeks af op het
productiesubstraat en
maak veel gemakkelijker
de beslissing over
uiteindelijke kleuren
• Met de HP Latex
300-printerserie en HP
Latex printtechnologie
kunt u proefdrukken
of voorbeelden
rechtstreeks op uw
productiemedia
afdrukken voor meer
realistische voorbeelden
• Met HP Latex
printtechnologie kunt
u kleurproblemen
verhelpen bij het
proefdrukken op
grafisch papier

Hoge oplage,
24/7-productieafdrukken: op aanvraag
• Behaal industriële
snelheden en
efficiëntie met de HP
Latex 500-, HP Latex
1500- en de HP Latex
3000-printerseries,
met HP Latex
printtechnologieën
• Behaal levensechte
resultaten met een
breed kleurenspectrum
en levendige kleuren
tot 1200 dpi
• Verminder
productiekosten:
's nachts afdrukken
zonder toezicht
met gebruikelijke
productiesnelheid

Reduceer knelpunten
en maak workflow
efficiënter
• Verbeter uw workflow
met een automatische,
nauwkeurige
paneelsnijder van
marktleider Fotoba
International
• Het XLD170
WP-model is een
bewezen automatisch
snijapparaat voor
behangpanelen

Automatisch opgerold
behang
• Lever behangrollen
terwijl u arbeidskosten
verlaagt en efficiëntie
verhoogt met
het automatische
wikkelsysteem van
marktleider Fotoba
International
• Maak rollen die klaar
zijn om te worden
verpakt, rechtstreeks
vanaf het snijapparaat

Onze solution partners:
patterndesigns.com

fotoba.com

fotolia.com

avacadcam.com

15

HP Latex printtechnologie
voor Canvas
Laat uw bedrijf groeien

De consumenten van vandaag willen unieke,
persoonlijke artikelen. Hoogwaardige
digitale beelden zijn binnen handbereik.
En ze zijn eenvoudig online te verkennen
en aan te schaffen. Maak gebruik van de
voordelen van HP Latex printtechnologie
om nieuwe winstbronnen binnen te halen
met canvastoepassingen. HP en de partners
van HP bieden u voor de gehele workflow
innovatieve tools en solutions om nieuwe
bedrijfs- en productie-efficiëntie te behalen.

Professionele materiaalbron

Bestandsvoorbereiding

Mediacompatibiliteit

Rechtstreeks vanuit de
HP WallArt Suite eenvoudig
toegang tot professioneel
materiaal1
• Vind inspiratie in een
grote verscheidenheid van
afbeeldingen, patronen en
ontwerpen met gemakkelijke
toegang tot beeldwerk van
marktleidende partners zoals
Fotolia en Pattern Designs
• Bekijk een voorbeeld van het
uiteindelijke ontwerp voordat
u overgaat tot kopen
• Verminder stappen: inhoud
is gemakkelijk en rechtstreeks
aan te schaffen vanuit de
HP WallArt Suite1.

De HP WallArt Suite1 maakt
grotere efficiëntie mogelijk
• Bespaar tijd met
automatische
bestandsvoorbereiding voor
canvassen verpakt voor galerie
• Dankzij uitrekmarkeringen
kunt u uw canvasafdruk
gemakkelijker uitlijnen met
de rekbeugels
• Deze applicatie zorgt
automatisch voor de
bestandsvoorbereiding van het
canvas voor het aanmaken van
meerdere paneelafdrukken

Bied spannende nieuwe toepassingen aan met
een groot mediabereik
• Bied meer keuze in een breed scala aan media
die zijn ontworpen voor afdrukken op canvas,
waaronder katoen en polyester, canvassen met
krijtlaag en canvassen met inkjet-coating
• HP biedt verschillende canvasmaterialen die
specifiek zijn ontworpen voor HP Latex-printers
waaronder HP Everyday-canvas, matglanzend
en HP Premium-canvas, matglanzend
(zie HPLFMedia.com)
• Vind gemakkelijk canvassubstraten die als
compatibel zijn gecertificeerd met HP Latex-inkten
van een breed scala aan erkende wereldwijde
medialeveranciers, samen met voltooide
kleurprofielen en printerinstellingen op
hp.com/go/mediasolutionslocator
• Om het gebruik van nieuwe substraten
zo eenvoudig mogelijk te maken, test een
onafhankelijk testbureau de canvascompatibiliteit
met HP Latex-inkten en HP Latex-printers voor
gecertificeerd canvas met het Media Certification
Program voor HP Latex-inkten19
Certified for
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Opmerking: De compatibiliteit met aanbevolen afwerkingsapparatuur varieert voor verschillende media die
zijn gecertificeerd voor HP Latex-inkten. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de media en
de compatibiliteit de instructies van de leverancier.

Canvasafdrukken in kleine
oplagen

Canvasafdrukken in
middelhoge/hoge oplage

Automatisch snijden

Automatisch uitrekken

Lever veelzijdige
afdrukmogelijkheden, voor
het ene unieke canvas
na het andere
• Doe uw voordeel
met betaalbare,
gebruiksvriendelijke printers
uit de HP Latex 300-serie die
bij uitstek geschikt zijn voor
sign shops copyshops of PSP’s

Behaal industriële snelheden
en efficiëntie met de HP Latex
500-, HP Latex 1500- en de
HP Latex 3000-printerseries
• Verminder productiekosten:
's nachts afdrukken zonder
toezicht met gebruikelijke
productiesnelheid
• Ga direct van productie naar
snijden en uitrekken: drogen
is niet nodig

Reduceer knelpunten en maak
workflow efficiënter
• Verbeter uw workflow met
het nauwkeurig, automatisch
snijden van afdrukken met
behulp van marktleider Fotoba
International
• De HP WallArt Suite1 bespaart
u tijd door automatisch Fotobasnijmarkeringen te plaatsen
• Bereid uw canvas voor op
het uitrekproces met een
automatische X- en Y-snede
• Snijd op verschillende
formaten met een Kongsberg
ESKO-snijtafel

Begin met handmatig uitrekken
en stap over op automatisch
uitrekken wanneer u hoge
productiviteit nodig hebt
• Verbeter productiviteit met
voorgemonteerde rekbeugels
en automatische rekmachines
zoals de fastFrame 1000
Canvas-productiemachine
van Imaging Solutions AG
• Gebruik automatisch rekken
wanneer u canvassen met
dezelfde afmetingen in grote
oplagen produceert

Onze solution partners:
patterndesigns.com

imagingsolutions.ch

fotoba.com

fotolia.com

esko.com
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De twee-in-eenoplossing van HP Latex
voor afdrukken en snijden
Blink uit in spoedleveringen met een
hoger efficiëntielevel
HP en onze partners brengen de voordelen van deze twee-in-een-solution
met professionele afdruk- en snijvoorzieningen.
Met de twee-in-een-solution van HP Latex voor afdrukken en snijden doet u één
investering waar u vele malen profijt van hebt:
• Afleveren op dezelfde dag: elimineer droogtijd, vermijd de noodzaak tot lamineren
en voer meerdere taken tegelijkertijd uit
• Eerst afdrukken en dan snijden dankzij de twee-in-een-solution: het proces
is ongeveer 50% sneller, vergeleken met een multifunctioneel afdruk- en
snijapparaat31
• Veelzijdigheid is troef: creëer beeldkwaliteit in hoge resolutie met fijne details,
ideaal voor een reeks aan afdruk- en snijtoepassingen
• Kies de ideale combinatie van software, 54- of 64-inch-printers uit de HP Latex
300-serie en professionele snijmachine om aan uw zakelijke en ruimtebehoeften
te voldoen

Bestandsvoorbereiding

Bestanden rippen

Productieafdrukken in
kleine oplage

Automatisch snijden

De HP WallArt Suite1 maakt
grotere efficiëntie mogelijk
• Bespaar tijd met
automatische
bestandsvoorbereiding

Selecteer uit wereldwijde
marktleiders, partners van
HP, om in het arbeidsproces
de meest robuuste afdruk- en
snijsolutions te bieden voor
de HP Latex 300-printerreeks
• SAI FlexiPrint HP Premiumeditie
• ONYX Thrive en PosterShop
• Caldera GrandRIP

De HP Latex 300-printerserie,
die gebruikmaakt van HP Latex
printtechnologie, herdefinieert
afdruk- en snijsnelheden
en efficiëntie
• Produceer scherpe,
consistente en herhaalbare
afbeeldingskwaliteit met
efficiënte uitharding, 6 kleuren
en 1200 npi
• Vergroot productietijd en
verminder bewakingstijd voor
de printer: automatisch en
betrouwbaar afdrukken en
weinig onderhoud
• Gezonder afdrukken met
HP Latex5: geen speciale
ventilatie vereist,9 geen
waarschuwingslabels of
schadelijke luchtverontreiniging7

HP heeft de meest
vooraanstaande snijpartners,
Summa en Graphtec
geselecteerd om afdruk- en
snijtoepassingen naar een
hoger kwaliteitsniveau te tillen
met een meer efficiënte en
veelzijdige solution
• De SummaCut D140- en
D160-snijmachines
• De Graphtec FC8600 130 en
160 professionele modellen

Onze solution partners:
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ThinkSAi.com

onyxgfx.com

caldera.com

summa.eu
summausa.com

graphteccorp.com
graphtecamerica.com
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De HP WallArt Suite1
Creëer nieuwe bedrijfsmogelijkheden
met decoratie
Het is een gratis cloud solution waarmee u nieuwe mogelijkheden
voor decoratieve solutions kunt ontwikkelen. Bind nieuwe
klanten aan uw bedrijf met een eenvoudige ontwerpervaring die
gemakkelijk kan worden geïntegreerd in uw website. Beheer uw
productie op efficiënte wijze met de automatische, betrouwbare
generatie van kant-en-klare PDF's en hulpmiddelen waarmee
u opdrachten en taken kunt beheren en tijd kunt besparen.

Breid uw bedrijf uit met decoratieve
afdrukken

Eenvoudig ontwerp in 3 stappen

Stroomlijn uw productie en bespaar tijd

Bind nieuwe klanten aan uw bedrijf met een
eenvoudige ontwerpervaring die gemakkelijk
kan worden geïntegreerd in uw website.

Het was voor klanten nog nooit zo eenvoudig
om online aangepaste decoraties te
ontwerpen De HP WallArt Suite simuleert elke
unieke omgeving, waardoor een eenvoudige
online ontwerpervaring wordt gerealiseerd.
De klant maakt en visualiseert het ontwerp.
Het is eenvoudig, snel en gratis.

Met de HP WallArt Suite kunt u uw
productieworkflow stroomlijnen met
hulpmiddelen die zijn ontwikkeld om
u tijd te besparen.

Kies uw web-to-print-ervaring en level
van integratie
• Basis externe hyperlink naar ontwerpen visualisatiehulpmiddelen
• Eenvoudige, snelle integratie met
CRM-plugins gebaseerd op kant-en-klare
sjablonen, met prijzen en facturatie
• Volledig aangepaste solution met
API-website-integratie, inclusief online
offertes, facturering en MIS-verbinding32

De klant selecteert een decoratieve
toepassing op uw website en voltooit het
ontwerp in drie eenvoudige stappen.

Canvas

Aanplakbiljetten

Muurstickers33

www.hpwallart.com

Onze solution partners:
patterndesigns.com
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Beheer uw opdrachten
• Verwerk nieuwe orders met klant-/
ordergegevens
• Sorteer orders per klant of aan de hand van
standaard ontwerpsjablonen
• Bied prijsklassen aan per toepassing en
mediatype
Begrijp de inhoudsvoorkeuren van de klant
• Upload en sorteer inhoudsthema's
• Creëer exclusieve inhoudsmappen per klant
• Houd bij welke inhoud het vaakst gebruikt
wordt om nieuwe inhoud aan te bieden

Selecteer uit vier zelfstandige decoratieve toepassingen

Wandbekledingen

Volg afdruktaken gedurende de productie
• Dashboard-weergave van activiteitenstatus
• Automatische generatie van kant-en-klare
PDF's en installatie-instructies

fotolia.com

Krijg toegang tot hulpbronnen van het
support center
• Veelgestelde vragen
• Tips en trucs
• Gebruik HP marketingmateriaal
• Stuur een e-mailverzoek voor hulp

HP Latex Mobile:2 uw printer
op zak
Het helpt om uw spoedleveringenbelofte
te volbrengen
HP Latex Mobile2 is het begin van een nieuw tijdperk slimme
printers. Deze app stelt u in staat handige waarschuwingen te
krijgen over verbruiksgoederen terwijl u op afstand ook uw
printer en afdrukstatus kan controleren. De app verzamelt ook
metrische gegevens34 over het inktverbruik, het mediaverbruik
en de productiviteit die u kunt bekijken vanaf de tablet. Druk
af met meer vertrouwen, helemaal nu u zich geen zorgen meer
hoeft te maken over de status van afdruktaken als u niet bij
de printer bent.

Vertrouw op meldingen die u op de hoogte stellen als uw
aandacht is vereist
U hoeft zich geen zorgen meer te maken over wat er met uw
printer gebeurt als u er niet bent:
• Waarschuwingen geven u informatie over de toebehoren,
het substraatpad en situaties waarin de printer niet
gebruiksklaar is
• Ga terug naar uw printer en onderneem actie als u een
waarschuwing ontvangt

Blijf op de hoogte van de status van de printer als u niet
in de buurt bent
De HP Latex Mobile2-app biedt inzicht in de printeractiviteit
en inkt- en mediaverbruik:
• Volg de printeractiviteit op afstand en weet altijd wat er met
uw printer gebeurt
• Blijf op de hoogte van inktniveaus en de hoeveelheid
overgebleven media om verrassingen te voorkomen en snel
te kunnen reageren
• Gebruik uw tablet-pc om de metrische gegevens te
bekijken34 en e-mail deze gegevens naar uw pc voor
meer informatie over het inkt- en mediaverbruik en de
productiviteit per printer. Deze gegevens kunt u vervolgens
gebruiken voor het verbeteren van de planning en workflow.

Houd uw afdruktaken op afstand in de gaten
De HP Latex Mobile-app stelt u in staat uw taakafronding
en taakgeschiedenis in de gaten te houden:
• Volg afdruktaken tot de afronding35
• Volg afdruktaken via de taakgeschiedenis

Beschikbaar op:
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HP Latex 315-printer
(1,37 m)

Betreed de HP Latex-markt voor sign en display
met deze compacte printer
HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge productiviteit
• Werkt samen met HP Latex-inkten om pigmenten
snel vast te leggen op het oppervlak van de afdruk

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent
op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van
ongelamineerde signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen
met HP 831 Latex-printkoppen en 1200 dpi
systeemeigen resolutie
• Afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door zelf de
printkoppen binnen enkele minuten te vervangen,
zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig uitgehard
in de printer en zijn meteen klaar
voor afwerking en levering

Eenvoudig te onderhouden
en te bedienen

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

• Toegankelijk afdrukgebied met
grote glasplaat en verlichting
• Afdrukken met weinig onderhoud
dankzij automatische drop detectie
en nozzlevervanging

REACH36
Verdien
LEEDcredits
14142007

* 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).
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HP 831 Latex-inktpatronen
Gecertificeerd door het Eco
Mark Office van de Japan
Environment Association.

Voldoet aan
AgBBcriteria

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
• Precieze en accurate bewegingsregeling van
media-voortbeweging tussen afdruksporen

SAi FlexiPrint HP Edition

• Intuïtieve SAi FlexiPrint HP Edition
RIP met postvak in

HP Quick Substrate Profiling

• Vereenvoudigd kleurbeheer, direct van het
frontpanel, 4-inch touchscreen
• Vooraf geïnstalleerde algemene en
HP substraatprofielbibliotheek
• Toegang tot online substraatbibliotheek
vanaf het frontpanel

Kleurconsistentie

• Printpanelen of tegels met uitstekende kleurconsistentie
voor een hoek-tot-hoek overeenkomst
• Levert consistente kleuren tot <= 2 dE200014

NIEUW
Automatische papiersnijder

• Snijd efficiënt en lever taken onmiddellijk
met de automatische X-assnijder
• Voor vinyl, media op basis van papier, backlit
film van polyester

Bestelgegevens
Product
Accessoires

Originele HPprintkoppen

Originele HPinktpatronen

NIEUW
Eenvoudige, externe online operatortraining

• Online zelfhulpmiddelen voor training, van de
basisbeginselen over het bedienen van de printer tot
tips over hoe u uw bedrijf met nieuwe toepassingen
kunt laten groeien
Bezoek: hp.com/communities/HPLatex300

V7L46A
F0M55A
F0M59A
W5A60A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A
CZ694A
CZ695A
CZ696A
CZ697A
CZ698A
CZ699A
CZ706A
CZ681A

Originele HPonderhoudstoebehoren
Diensten en
U9JC7E
ondersteuning
U9JC8E

U9JD1PE
U9JD2PE

HP Latex 315-printer
HP Latex 54-inch printer 2-inch as
HP Latex 300/500 onderhoudskit voor gebruikers
HP Latex 300 54-inch Take-up Reel
HP 831 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 831 Latex-printkop, geel en magenta
HP 831 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 831 Latex-optimizer-printkop
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, zwart
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, cyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, magenta
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, geel
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtcyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtmagenta
HP 831 Latex-optimizer 775 ml-inktpatroon
HP 831 Latex-onderhoudspatroon
2 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
3 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
1 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
2 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
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HP Latex 335-printer
(1,63 m)

Betaalbaar beeldmateriaal
voor buiten en binnen

HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge
productiviteit
• Werkt samen met HP Latex-inkten om pigmenten
snel vast te leggen op het oppervlak van de afdruk

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent
op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van
ongelamineerde signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen
met HP 831 Latex-printkoppen en 1200 dpi
systeemeigen resolutie
• Afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door
zelf de printkoppen binnen enkele minuten
te vervangen, zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig uitgehard in de
printer en zijn meteen klaar voor afwerking
en levering

Eenvoudig te onderhouden en te bedienen

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

• Toegankelijk afdrukgebied met grote glasplaat
en verlichting
• Afdrukken met weinig onderhoud dankzij
automatische drop detectie en nozzlevervanging

REACH36

Verdien
LEEDcredits
14142007

* 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).
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HP 831 Latex-inktpatronen
Gecertificeerd door het Eco
Mark Office van de Japan
Environment Association.

Voldoet aan
AgBBcriteria

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)

• Precieze en accurate bewegingsregeling
van media-voortbeweging tussen afdruksporen

Mediaverwerking

• Laad rollen tot maximaal 42 kg
• Take-up Reel inbegrepen voor onbeheerd
afdrukken

SAi FlexiPrint HP Edition

• Intuïtieve SAi FlexiPrint HP Edition
RIP met postvak in

HP Quick Substrate Profiling

• Vereenvoudigd kleurbeheer, direct van het
frontpanel, 4-inch touchscreen
• Vooraf geïnstalleerde algemene en
HP substraatprofielbibliotheek
• Toegang tot online substraatbibliotheek
vanaf het frontpanel

Kleurconsistentie

• Printpanelen of tegels met uitstekende kleurconsistentie
voor een hoek-tot-hoek overeenkomst
• Levert consistente kleuren tot <= 2 dE200014

NIEUW
Automatische papiersnijder

• Snijd efficiënt en lever taken onmiddellijk
met de automatische X-assnijder
• Voor vinyl, media op basis van papier, backlit
film van polyester

Bestelgegevens
Product
Accessoires

Originele HPprintkoppen

Originele HPinktpatronen

NIEUW
Eenvoudige, externe online operatortraining

• Online zelfhulpmiddelen voor training, van de
basisbeginselen over het bedienen van de printer tot
tips over hoe u uw bedrijf met nieuwe toepassingen
kunt laten groeien
Bezoek: hp.com/communities/HPLatex300

V7L47A
F0M56A
F0M58A
F0M59A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A
CZ694A
CZ695A
CZ696A
CZ697A
CZ698A
CZ699A
CZ706A
CZ681A

Originele HPonderhoudstoebehoren
Diensten en
U9JD5E
ondersteuning
U9JD6E

U9JD9PE
U9JE0PE

HP Latex 335-printer
HP Latex 64-inch printer 2-inch as
HP Latex 64-inch printer 3-inch as
HP Latex 300/500 onderhoudskit voor gebruikers
HP 831 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 831 Latex-printkop, geel en magenta
HP 831 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 831 Latex-optimizer-printkop
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, zwart
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, cyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, magenta
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, geel
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtcyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtmagenta
HP 831 Latex-optimizer 775 ml-inktpatroon
HP 831 Latex-onderhoudspatroon
2 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
3 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
1 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
2 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
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HP Latex 365-printer
(1,63 m)

Maximaliseer uw veelzijdigheid met deze volledig
uitgeruste printer
HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge
productiviteit
• Werkt samen met HP Latex-inkten om pigmenten
snel vast te leggen op het oppervlak van de afdruk

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent
op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van
ongelamineerde signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen
met HP 831 Latex-printkoppen en 1200 dpi
systeemeigen resolutie
• Afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door
zelf de printkoppen binnen enkele minuten
te vervangen, zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig uitgehard in de
printer en zijn meteen klaar voor afwerking
en levering

Eenvoudig te onderhouden
en te bedienen

• Toegankelijk afdrukgebied met
grote glasplaat en verlichting
• Afdrukken met weinig onderhoud
dankzij automatische drop detectie
en nozzlevervanging

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

REACH36

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
Verdien
LEEDcredits

14142007

* 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).
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HP 831 Latex-inktpatronen
Gecertificeerd door het Eco
Mark Office van de Japan
Environment Association.

Voldoet aan
AgBBcriteria

• Precieze en accurate bewegingsregeling van
media-voortbeweging tussen afdruksporen
• Controle-registratie met geautomatiseerde herkenning
van zijden die onmiddellijk voltooid kunnen worden37

HP Custom Substrate Profiling

• Vereenvoudigd kleurbeheer, direct van het frontpanel,
8-inch touchscreen
• Vooraf geïnstalleerde algemene
en HP substraatprofielbibliotheek
• Maak aangepaste ICC-profielen met de i1
geïntegreerde spectrofotometer38

Spectrofotometer

• Kleurconsistentie voor gebalanceerde productie
• i1 Geïntegreerde spectrofotometer maakt
automatische kalibratie mogelijk38
• Levert consistente kleuren tot <= 2 dE200014
• Workflow kleuremulatie

Inktcollector

• Breid uit naar signage op textiel, marges
hoeven niet te worden weggesneden
• Druk af op een brede verscheidenheid van
textielen, ook op poreuze textielen, met de
inktcollector6

NIEUW
Eenvoudige, externe online operatortraining

• Online zelfhulpmiddelen voor training, van de
basisbeginselen over het bedienen van de printer
tot tips over hoe u uw bedrijf met nieuwe toepassingen
kunt laten groeien
Bezoek: hp.com/communities/HPLatex300

Bestelgegevens
Product
Accessoires

Originele HPprintkoppen

Originele HPinktpatronen

NIEUW
HP Quick Solutions-app

• Acties uitvoeren om de beeldkwaliteit
te verbeteren
• Directe toegang vanaf het frontpanel

V8L39A
F0M56A
F0M58A
F0M59A
T7U74A
CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A
CZ694A
CZ695A
CZ696A
CZ697A
CZ698A
CZ699A
CZ706A
CZ681A

Originele HPonderhoudstoebehoren
Diensten en
U9JE3E
ondersteuning
U9JE4E

U9JE7PE
U9JE8PE

HP Latex 365-printer
HP Latex 64-inch printer 2-inch as
HP Latex 64-inch printer 3-inch as
HP Latex 300/500 onderhoudskit voor gebruikers
HP Latex 300/500-inktcollector
HP 831 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 831 Latex-printkop, geel en magenta
HP 831 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 831 Latex-optimizer-printkop
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, zwart
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, cyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, magenta
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, geel
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtcyaan
HP 831C Latex 775 ml-inktpatroon, lichtmagenta
HP 831 Latex-optimizer 775 ml-inktpatroon
HP 831 Latex-onderhoudspatroon
2 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
3 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud
van defecte media, volgende werkdag
1 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
2 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
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HP Latex 560-printer
(1,63 m)
Beheer pieken efficiënt en vertrouw altijd
op de hoogste kwaliteit

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent
op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van
ongelamineerde signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen
met HP 831 Latex-printkoppen en 1200 dpi
systeemeigen resolutie
• Afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door
zelf de printkoppen binnen enkele minuten
te vervangen, zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig uitgehard
in de printer en zijn meteen klaar voor
afwerking en levering

Eenvoudig te onderhouden
en te bedienen

• Toegankelijk afdrukgebied met grote
glasplaat en verlichting
• Afdrukken met weinig onderhoud
dankzij automatische drop detectie
en nozzlevervanging

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

14142007

HP 831 Latex- inktpatronen
gecertificeerd door het Eco
Mark Office van de Japan
Environment Association.

PVCvrij

* 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).
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Verdien
LEEDcredits

REACH36
Voldoet aan
AgBBcriteria

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
• Precieze en accurate bewegingsregeling van
media-voortbeweging tussen printsporen
•C
 ontrole-registratie met geautomatiseerde
herkenning van zijden die onmiddellijk voltooid
kunnen worden37

HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij
hoge productiviteit
• Werkt samen met HP Latex-inkten om
pigmenten snel vast te leggen op het
oppervlak van de afdruk

HP Custom Substrate Profiling

• Vereenvoudigd kleurbeheer, direct van het frontpanel, 8-inch touchscreen
• Vooraf geïnstalleerde algemene en online HP-substraatprofielbibliotheek
• Maak aangepaste ICC-profielen met de i1 geïntegreerde spectrofotometer38

Spectrofotometer

• Kleurconsistentie voor gebalanceerde productie
• i1 Geïntegreerde spectrofotometer maakt
automatische kalibratie mogelijk38
• Levert consistente kleuren tot <= 2 dE200014
• Workflow kleuremulatie

Asloos systeem

• Snel media plaatsen/verwijderen; plaats in een minuut
of minder
• Laad media aan de voorkant, kan worden uitgevoerd
door één operator

Bestelgegevens
Product
Accessoires

M0E29A
F0M59A
T7U73A
T7U74A
T7U76A
Originele HP-printkoppen CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A

Wisserrol

• Krijg de hoogwaardige
resultaten van dure
materialen op goedkope
banners en vinyl met de
wisserrol

Zwaardere rollen

• Onbeheerde productie—druk af op
SAV-rollen met een lengte tot 100 m met
ondersteuning voor zware rollen tot 55 kg
•E
 envoudige bediening met de rolhijser

HP Latex 560-printer
HP Latex 300/500-onderhoudskit voor gebruikers
HP Latex 500-serie wisserrol
HP Latex 300/500 Series Ink Collector
HP Latex 500-serie baken
HP 831 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 831 Latex-printkop, geel en magenta
HP 831 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 831 Latex-optimizer-printkop

Originele HP-inktpatronen CZ694A
HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml, zwart
CZ695A
HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml, cyaan
CZ696A
HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml, magenta
CZ697A
HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml, geel
CZ698A
HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml, lichtcyaan
CZ699A	HP 831C Latex-inktpatroon van 775 ml,
lichtmagenta
CZ706A
HP 831 Latex-optimizer-inktpatroon van 775 ml
Originele onderhoudstoebehoren van HP

CZ681A

HP 831 Latex-onderhoudspatroon

Diensten en
ondersteuning

U9AX7E 	2 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud van
defecte media, volgende dag
U9AY0E 	3 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud van
defecte media, volgende dag
U9AY1PE 	1 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende dag
U9CR9PE 	2 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende dag
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HP Latex 570-printer
(1,63 m)

HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit
bij hoge productiviteit
•W
 erkt samen met HP Latex-inkten
om pigmenten snel vast te leggen
op het oppervlak van de afdruk

Kosteneffectieve productie, eenvoudig
te integreren

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hardsolvent op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik
van ongelamineerde signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen
met HP 831 Latex-printkoppen en 1200 dpi
systeemeigen resolutie
• Afbeeldingskwaliteit die behouden blijft door
zelf de printkoppen binnen enkele minuten
te vervangen, zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig uitgehard en gedroogd in de printer
printer en zijn klaar voor directe afwerking en levering

Eenvoudig te onderhouden
en te bedienen

• Toegankelijk afdrukgebied met grote
glasplaat en verlichting
•A
 fdrukken met weinig onderhoud
dankzij automatische drop detectie
en nozzlevervanging

GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
PVCvrij

* 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).
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Verdien
LEEDcredits

REACH36
Voldoet aan
AgBBcriteria

• Precieze en accurate bewegingsregeling van
media-voortbeweging tussen printsporen
• Controle-registratie met geautomatiseerde
herkenning van zijden die onmiddellijk voltooid
kunnen worden37

HP-inktpatronen van 3 liter met hoge capaciteit
• Vaker onbeheerd afdrukken
• Verminder uitgaven met de kostenbesparende
HP Latex-inktpatronen van 3 liter

Printerstatusbaken

• Zichtbaarheid op afstand van de productie
voor meer onbeheerde werking

HP Custom Substrate Profiling

• Vereenvoudigd kleurbeheer, direct van het
frontpanel, 8-inch touchscreen
• Vooraf geïnstalleerde algemene en online
HP-substraatprofielbibliotheek
• Maak aangepaste ICC-profielen met
de i1 geïntegreerde spectrofotometer38

Spectrofotometer

• Kleurconsistentie voor gebalanceerde productie
• i1 Geïntegreerde spectrofotometer maakt
automatische kalibratie mogelijk38
• Levert consistente kleuren tot <= 2 dE200014
• Workflow kleuremulatie

Asloos systeem

• Snel media plaatsen/verwijderen; plaats in een
minuut of minder
• Laad media aan de voorkant, kan worden
uitgevoerd door één operator

Bestelgegevens
Product
Accessoires

Wisserrol

• Krijg de hoogwaardige
resultaten van dure materialen
op goedkope banners en vinyl
met de wisserrol

Zwaardere rollen

• Onbeheerde productie—druk af op
SAV-rollen met een lengte tot 100 m met
ondersteuning voor zware rollen tot 55 kg
•E
 envoudige bediening met de rolhijser

N2G70A
F0M59A
T7U73A
T7U74A

HP Latex 570-printer
HP Latex 300/500-onderhoudskit voor gebruikers
HP Latex 500-serie wisserrol
HP Latex 300/500 Series Ink Collector

Originele HP-printkoppen CZ677A
CZ678A
CZ679A
CZ680A

HP 831 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 831 Latex-printkop, geel en magenta
HP 831 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 831 Latex-optimizer-printkop

Originele HP-inktpatronen G0Y82C
HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, zwart
G0Y79C
HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, cyaan
G0Y80C
HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, magenta
G0Y81C
HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, geel
G0Y83C
HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, lichtcyaan
G0Y84C 	HP 871C Latex-inktpatroon van 3 liter, lichtmagenta
G0Y85A
HP 871 Latex-optimizer-inktpatroon van 3 liter
Originele onderhoudstoebehoren van HP

CZ681A

Diensten en
ondersteuning

U9AY4 	2 jaar HP hardwareondersteuning met behoud van
defecte media, volgende werkdag
U9AY7E 	3 jaar HP-hardwareondersteuning met behoud van
defecte media, volgende werkdag
U9AY8PE 	1 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag
U9CS2PE 	2 jaar HP-hardwareondersteuning na afloop garantie
met behoud van defecte media, volgende werkdag

HP 831 Latex-onderhoudspatroon
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HP Latex 1500-printer
(3,2 m)

HP Latex-optimizer

• Hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge snelheid

Betaalbare superbrede HP Latex-afdrukken

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar
is met inkten met een hoog
solventgehalte op SAV en pvc-banner4

HP OMAS &
spectrofotometer

• Betrouwbare afdrukkwaliteit:
de kleur en kwaliteit die u verwacht

HP Latex-printkoppen

• 1200 dpi resolutie: hoge
beeldkwaliteit gedurende
de levensduur van de printer

REACH36

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig gefixeerd
in de printer en zijn meteen klaar voor
afwerking en levering
GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

Verdien
LEEDcredits

* 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).
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PVCvrij

Voldoet aan
AgBBcriteria

Automatisch onderhoud

• Automatische drop detectie
en nozzlevervanging

Printerstatusbaken

• Monitoren in een oogopslag op een drukke werkvloer

Interne afdrukserver

• Prepareer en controleer de taakwachtrij op efficiënte wijze

Rol-naar-vloer (optioneel)39

• Maakt het mogelijk om de eerste kopieën te snijden
en te verplaatsen naar de afronding, terwijl de rest
nog wordt afgedrukt

Inktcollectorkit (optioneel)39

• Druk af op poreuze substraten zoals banners
en poreus textiel

Kit voor twee rollen (optioneel)

• Verdubbel doorvoer en verhoog onbeheerd printen bij het
werken met zelfhechtend vinyl en andere rollen tot 1,6 m
Bestelgegevens

Dubbelzijdige dag-nacht-kit
(optioneel)

• Produceer eenvoudig dubbelzijdige
toepassingen met backlit voor
kleuraccurate buitenreclamedisplays
in elk licht: van voor en achter

Media besparen

• Bescherm media tijdens het laadproces
en help geld te besparen

Product
Accessoires

K4T88A
T0F91A
M2J33A
P4P91A
W3U61A
P4P92A
T0F92A
T4E58A
V8A82A
D9Z41A
L5E74A

HP Latex 1500-printer
HP Latex 1500-kit voor twee rollen
HP Latex-in-line-snijmachines
HP Latex 1500 dubbelzijdige dag-nacht-kit
HP Latex 1500-rol-naar-vloer-kit39
HP 1500 Latex-inktcollectorkit39
HP Latex 1500-schuimrubbers voor de inktcollectorkit39
HP Latex 1500-mediabesparingskit
HP Latex 1500-randhouderkit
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP-software
HP Scitex Caldera Grand RIP v10-software

Originele
HP-printkoppen

CR327A
CR328A
CR329A
CR330A

HP 881 Latex-printkop, geel en magenta
HP 881 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 881 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 881 Latex-optimizer-printkop

Originele HPinktpatronen

CR331A
CR332A
CR333A
CR334A
CR335A
CR336A
CR337A

HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, cyaan
HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, magenta
HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, geel
HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, zwart
HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, lichtcyaan
HP 881 Latex-inktpatroon van 5 liter, lichtmagenta
HP 881 Latex-optimizer-inktpatroon van 5 liter, zwart

Origineel
HP onderhoudstoebehoren

G0Y99A

HP 871 Latex-printkopreinigingskit

Diensten en
ondersteuning

HA151AC Onderhoudscontract voor volledige dekking door HP
HK965AC Gedeeltelijke hardwareonderhoudscontract van HP
HK707AC 	Ondersteuningscontract van HP voor onderdelen
en externe hardware
HK707AC-	Ondersteuningscontract van HP voor onderdelen
en externe hardware
L2E27A
W0R39A / HP Latex 1500-printeronderhoudskit
K4T8867259
HP Latex 1500-dienstonderhoudskit
K4T8867260
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HP Latex 3100-printer
(3,2 m)

HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge
productiviteit
•W
 erkt samen met HP Latex-inkten om
pigmenten snel vast te leggen op het
oppervlak van de afdruk

Reageer snel op spoedorders met
HP Latex-afdrukken

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent
op SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van
ongelamineerde signage voor kort gebruik4
•G
 elamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar,
ongelamineerd 3 jaar12
• Afdrukken worden volledig uitgehard in de printer
en zijn meteen klaar voor afwerking en levering

HP OMAS & spectrofotometer
• Betrouwbare afdrukkwaliteit: de
kleur en kwaliteit die u verwacht

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen met HP 881
Latex-printkoppen en 1200 dpi systeemeigen resolutie
• Afdrukken met weinig onderhoud dankzij automatische
drop detectie en nozzlevervanging
•A
 fbeeldingskwaliteit die behouden blijft door zelf
de printkoppen binnen enkele minuten te vervangen,
zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig gefixeerd
in de printer en zijn meteen klaar voor
afwerking en levering

Verdien
LEEDcredits
GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

* 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).
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Voldoet aan
AgBBcriteria

Automatisch onderhoud

• Automatische drop detectie en
nozzlevervanging

Productiviteitssoftware

• JDF ingeschakeld
• Printen hervatten
• HP Online substraatprofielbibliotheek

Printerstatusbaken

• maakt het mogelijk om één persoon met
meerdere printers en afwerkingsapparatuur
te laten werken

LED-proofinglampen

• Controleer, terwijl u afdrukt, met de LEDProofinglampen voor proofing en visuele
beoordeling op de printer

Inktcollector

• Gaas en poreus textiel met optionele
inktcollector6

Bestelgegevens
Product
Accessoires

HP Dynamic Swath Alignment (DSA)

• Onderdrukt streepvorming, zelfs bij hoge snelheden
• De HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)-sensor
meet de mediadoorvoer nauwkeurig
• De DSA selecteert spuitmonden elektronisch om brede
sporen dynamisch uit te lijnen

L2E27A
L5E74A
D9Z41A
M2J33A
J8J14A
CZ065A
F1V49A
F0D27A
CZ059A
G1K80A
Originele HPCR327A
printkoppen
CR328A
CR329A
CR330A
Originele inktcartri- CR331A
dges en onderhouds- CR332A
toebehoren van HP
CR333A
CR334A
CR335A
CR336A
CR337A
CR339A
Onderhoudskits
D4J02A
M7J62A/
K4G10-67076
M7J49A /
K4G10-67078
CZ056-67310
Dienstcontracten
HK707AC-L2E27A

HP Latex 3100-printer
HP Scitex Caldera Grand RIP v10-software
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP-software
HP Latex In-line-snijmachines
HP Latex 3000 dubbelzijdige dag-nacht-kit
HP Latex 3000 Ink Collector Kit
HP Latex 3000-schuimrubbers voor de ink collector kit
HP Latex 3000-randhouderkit
HP Latex 126-inch koolstofas
HP Latex 126 inch dubbele rolas
HP 881 Latex-printkop, geel en magenta
HP 881 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 881 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 881 Latex-optimizer-printkop
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, cyaan
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, magenta
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, geel
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, zwart
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, lichtcyaan
HP 881 Latex 5 liter-inktpatroon, lichtmagenta
HP 881 5-liter Latex-optimizer-inktpatroon
HP 881 Latex-reinigingsrol
HP Latex 3000 Series Standard Uptime-kit
HP Latex 3000 Series Extended Uptime-kit

HP Latex 3100/3500-printeronderhoudskit
HP Latex 3000 series-dienstonderhoudskit
Ondersteuningscontract van HP voor onderdelen
en externe hardware
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HP Latex 3500-printer
(3,2 m)

Efficiënte productie van hoge volumes
gestandaardiseerde workflows.

HP Latex-inkten

• Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met hard-solvent op
SAV- en PVC-banner. Overweeg het gebruik van ongelamineerde
signage voor kort gebruik4
• Gelamineerde duurzaamheid buiten tot 5 jaar, ongelamineerd 3 jaar12
• Afdrukken worden volledig uitgehard in de printer en zijn meteen
klaar voor afwerking en levering

HP OMAS & spectrofotometer
• Betrouwbare afdrukkwaliteit: de
kleur en kwaliteit die u verwacht

HP Latex-printkoppen

• Zie de fijne details en soepele overgangen met HP 881
Latex-printkoppen en 1200 dpi systeemeigen resolutie
•A
 fdrukken met weinig onderhoud dankzij automatische
drop detectie en nozzlevervanging
•A
 fbeeldingskwaliteit die behouden blijft door zelf
de printkoppen binnen enkele minuten te vervangen,
zonder servicebezoek

Efficiënte uitharding

• Afdrukken worden volledig gefixeerd:
in de printer en zijn meteen klaar voor
afwerking en levering

Verdien
LEEDcredits
GECERTIFICEERD PRODUCT VOOR
LAGE CHEMISCHE UITSTOOT.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/GG
UL 2818

GECERTIFICEERD PRODUCT
VOOR VERMINDERDE
INVLOED OP HET MILIEU.
SPECIFIEK BEOORDEELDE
KENMERKEN BEKIJKEN:
UL.COM/EL
UL 2801

Voldoet aan
AgBBcriteria

Automatisch onderhoud

• Automatische drop detectie
en nozzlevervanging

* 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).
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HP Latex-optimizer

• Bereik hoge afbeeldingskwaliteit bij hoge
productiviteit
• Werkt samen met HP Latex-inkten om
pigmenten snel vast te leggen op het
oppervlak van de afdruk

Rolbehandeling voor zware taken
• 40 cm diameter
• Eén rol tot 300 kg
• Dubbele rol maximaal 2 x 200 kg

Dubbele gesplitste rolassen

• Voor snel en veilig rol verwisselen door een
persoon, in het bijzonder als er gewerkt
wordt met rollen van groot formaat

In-line-snijmachines

• Bereik snellere doorlooptijden
• HP Latex-in-line snijmachines
verminderen knelpunten bij de afwerking

Productiviteitssoftware

• JDF ingeschakeld
• Printen hervatten
• HP Online substraatprofielbibliotheek

Bestelgegevens
Product
Accessoires

Printerstatusbaken

• Bereik grotendeels
onbeheerde verwerking

Inktcollector

• Gaas en poreus textiel met optionele inktcollector6

K4G10A
L5E74A
D9Z41A
M2J33A
J8J14A
CZ065A
F1V49A
F0D27A
CZ059A
Originele HPCR327A
printkoppen
CR328A
CR329A
CR330A
Originele inktcartri- G0Y72A
dges en onderhouds- G0Y73A
toebehoren van HP G0Y74A
G0Y75A
G0Y76A
G0Y77A
G0Y78A
CR339A
Onderhoudskits
D4J02A
M7J62A/
K4G10-67076
M7J49A /
K4G10-67078
CZ056-67310
Dienstcontracten
HK707AC- K4G10A

HP Latex 3500-printer
HP Scitex Caldera Grand RIP v10-software
HP Scitex Onyx Thrive 211 RIP-software
HP Latex In-line-snijmachines
HP Latex 3000 dubbelzijdige dag-nacht-kit
HP Latex 3000 Ink Collector Kit
HP Latex 3000-schuimrubbers voor de ink collector kit
HP Latex 3000-randhouderkit
HP Latex 126-inch koolstofas
HP 881 Latex-printkop, geel en magenta
HP 881 Latex-printkop, cyaan en zwart
HP 881 Latex-printkop, lichtmagenta en lichtcyaan
HP 881 Latex-optimizer-printkop
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, cyaan
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, magenta
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, geel
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, zwart
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, lichtcyaan
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-inktpatroon, lichtmagenta
HP & 3M™ 891 Latex 10 liter-optimizer-inktpatroon
HP 881 Latex-reinigingsrol
HP Latex 3000 Series Standard Uptime-kit
HP Latex 3000 Series Extended Uptime-kit
HP Latex 3100/3500-printeronderhoudskit
HP Latex 3000 series-dienstonderhoudskit
Ondersteuningscontract van HP voor onderdelen
en externe hardware
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Help mij om mijn
HP Latex-printer te kiezen
Alle HP Latex-printers leveren dezelfde voordelen van hoge beeldkwaliteit
en veelzijdigheid in een breed spectrum van toepassingen en mediasoorten,
en een gezonder afdrukproces5 met HP Latex-inkten.
Het kiezen van het juiste exemplaar voor uw bedrijf is voornamelijk gebaseerd
op uw gemiddelde maandelijkse afdrukvolume (AMPV). Overweeg vandaag
uw AMPV, evenals hoe u groeiende aantallen voorziet over de komende jaren.
Neem eveneens de maximale breedte van afdrukken die u wilt produceren
in gedachten, alsmede de specifieke mediaverwerkingsmogelijkheden van
elk afdruksysteem.

HP Latex-printers

HP Latex 315-printer

HP Latex 335-printer

HP Latex 365-printer

HP Latex 560-printer

Beschrijving

Deze betaalbare printer is een
perfecte passing voor kleine
ruimtes en maakt werkruimte vrij,
alsmede uw operator.

Boek veelzijdigheid en geniet van
gemakkelijk afdrukken van binnenen buitentaken met deze betaalbare
printer.

Produceer hoge kwaliteit voor binnen
en buiten op productiesnelheden die
ideaal zijn voor het verwerken van
spoedeisende taken.

Vang in-house productiepieken op. Zorg
dat kleuren meteen goed zijn en reageer
snel met snel laden en automatisch
onderhoud.

Mediaverwerking

• Rol naar vloer
• Take-up reel (optionele
accessoire)

• Rol naar vloer
• Take-up reel

• Rol naar vloer
• Take-up reel
• Afdrukken met dubbelzijdige
blockout37
• Inktcollector

• Rol naar vloer
• Take-up reel
• Afdrukken met dubbelzijdige
blockout37
• Inktcollector

HP Latexinkten

HP 831 Latex-inkten
inktpatronen van 775 ml

HP 831 Latex-inkten
inktpatronen van 775 ml

HP 831 Latex-inkten
inktpatronen van 775 ml

HP 831 Latex-inkten
inktpatronen van 775 ml

Maximale mediumbreedte

137,1 cm

162,5 cm

162,5 cm

162,5 cm

Maximale
hoeveelheid
geladen media

25 kg

42 kg

42 kg

55 kg

Snelheid,
kwaliteit
binnen

12 m2/uur

13 m2/uur

17 m2/uur

23 m2/uur

Snelheid,
buitengebruik
plus kwaliteit

16 m2/uur

17 m2/uur

23 m2/uur

28 m2/uur

Aanbevolen
maandelijks
volume

<250 m2/maand
<2.500 ft2maand

250 m2/maand
2.500 ft2/maand

350 m2/maand
3.500 ft2/maand

500 m2/maand
5.000 ft2/maand

1.400 m2/maand
14.000 ft2/maand

1.500 m2/maand
15.000 ft2/maand

2.000 m2/maand
20.000 ft2/maand

3.200 m2/maand
32.000 ft2/maand

Maximale
gebruikscyclus40
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HP Latex 570-printer

HP Latex 1500-printer

HP Latex 3100-printer

HP Latex 3500-printer

Vergroot uw capaciteit met een
printer die is geoptimaliseerd voor
printerbeheer. Maak hoge productiviteit
en workflow- en kostenefficiënties
mogelijk.

Blijf concurrerend met deze betaalbare
printer, en profiteer van snelle, superbrede
productie met de kwaliteit die u verwacht.

Produceer een groot aantal
toepassingen met korte
verwerkingstijden, met een 70% hogere
doorvoer dan de HP Latex 1500-printer.

Efficiënte productie van hoge volumes
voor gestandaardiseerde workflows en
toegewijde toepassingsproductie

• Rol naar vloer
• Take-up reel
• Afdrukken met dubbelzijdige
blockout37
• Inktcollector

• Rol naar rol
• Rol-naar-vloer (optioneel)39
• Kit voor twee rollen (optioneel)
• Afdrukken met dubbelzijdige blockout37
• Inktcollector (optionele accessoire)39
• Dubbelzijdige dag-nacht-kit (optioneel)

• Rol naar rol
• Rol naar vloer
• Twee rollen
• Afdrukken met dubbelzijdige blockout37
• Inktcollector (optionele accessoire)
• Dubbelzijdige dag-nacht-kit (optioneel)

• Rol naar rol
• Rol naar vloer
• Twee rollen
• Afdrukken met dubbelzijdige blockout37
• Inktcollector (optionele accessoire)
• Dubbelzijdige dag-nacht-kit (optioneel)

HP 871 Latex-inkten
inktpatronen van 3 liter

HP 881 Latex-inkten
inktpatronen van 5 liter

HP 881 Latex-inkten
inktpatronen van 5 liter

HP 3M 891 Latex-inkten
inktpatronen van 10 liter

162,5 cm

320 cm

320 cm

320 cm

55 kg

Eén rol tot 160 kg
Twee rollen tot 2 x 70 kg

Eén rol tot 160 kg
Dubbele rol maximaal 2 x 70 kg

Eén rol tot 300 kg
Twee rollen tot 2 x 200 kg

23 m2/uur

45 m2/uur

77 m2/uur

77 m2/uur

28 m2/uur

57 m2/uur

98 m2/uur

98 m2/uur

800 m2/maand
8.000 ft2/maand

3.000 m2/maand
30.000 ft2/maand

5.000 m2/maand
50.000 ft2/maand

8.000 m2/maand
80.000 ft2/maand

3.500 m2/maand
35.000 ft2/maand

12.000 m2/maand
120.000 ft2/maand

25.000 m2/maand
250.000 ft2/maand

30.000 m2/maand
300.000 ft2/maand
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HP service en support
HP is de grootste dienstleverancier in de branche en biedt unieke mogelijkheden om te genieten
van totale solutions en ondersteuning. We kunnen u helpen om het meeste uit uw investering in HP
Latex-technologie te halen, van printers tot software, werkprocessen en onderdelen van derden.

Training van
technisch
personeel

Hercertificering

Opstarten

Veranderingen beheren

Beginnen
Operation
L1-training

"Mijn productiebehoeften
zijn veranderd en ik
moet verhuizen en mijn
printer gereedmaken
voor productie"

"Ik heb zojuist
geïnvesteerd in een
printer van HP en wil
hier zo snel mogelijk
mee aan de slag"

Verhuizing
Installatie

RIP: Onyx
en Caldera

Afdrukken beheren

Preventief
onderhoud

Productie optimaliseren

"Ik heb behoefte
aan voorspelbare
bedrijfsprocessen en wil
het risico op ongeplande
stilstandtijd verkleinen"

Uptime- en
onderhoudskits

Ondersteuningsdiensten

"Mijn printer doet het prima,
maar ik heb behoefte aan
meer productiviteit en wil
de totale kosten per afdruk
verkleinen"
Kleur
beheer

Ondersteuning
voor hardware
en software:

Trainingsdiensten

Productiviteitsdiensten

Aangepaste diensten

Onze dienstenportfolio bevat:
Ondersteuningsprogramma's

On-site-kits

Ondersteuningsprogramma's stellen u in staat om te voldoen aan
uw eisen voor uptime en productiviteit, zowel op locatie als via
geavanceerde ondersteuningshulpmiddelen op afstand:
• De HP Care Pack Services verruimen en verlengen de
standaardgaranties
• HP Contractual Services zijn contractgebaseerde diensten die
kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van klanten
na de garantieperioden

Bieden algemene en eenvoudige vervanging van onderdelen:
• Uptime-kits voor meer uptime en voorspelbare werking
• Vervangingsdienst voor onderhoudskit: voor optimale beeldkwaliteit
en printerbetrouwbaarheid

Productiviteitsdiensten
Deze diensten verbeteren uw afdrukproces en zijn speciaal ontworpen
om uw bedrijf nog productiever en winstgevender te maken.
Trainingsdiensten
Trainingsdiensten omvatten een uitgebreide reeks aan meertalige
lessen, zowel online als persoonlijk, om u te helpen bij het verlagen
van uw bedrijfskosten en het verbeteren van de workflow, het
kleurbeheer en het vinden van toepassingen voor uw bedrijf.
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HP Print Care41
De marktleidende verzameling hulpmiddelen en diensten die snelle,
efficiënte ondersteuning bieden voor effectief, tijdig en routinematig
preventief onderhoud, waardoor de uptime tussen taken wordt
geoptimaliseerd en hoge productiviteit behouden blijft.

Ontwikkel uw voordeel met HP Latex:
HP Latex Knowledge Center
Het HP Latex Knowledge Center by HP is een online community
waar gebruikers alles kunnen vragen, alles kunnen zoeken en
alles kunnen delen.
- Op het forum kunt u feedback van hoge kwaliteit verwachten.
- Zoek in het blog om antwoorden op uw vragen te vinden.
- Plaats uw eigen creaties om anderen te inspireren en om
inspiratie op te doen.
Sluit u aan bij de enige community waar gebruikers vertrouwde
feedback en informatie van goede kwaliteit kunnen krijgen en
op de hoogte kunnen blijven van het laatste nieuws, mogelijk
gemaakt door HP Latex-experts over de hele wereld: HP Latex
Knowledge Center.

Tot ziens op

hp.com/communities/LKC
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1 Vereist een HP WallArt-account, internetaansluiting en een verbonden apparaat
dat geschikt is voor internet. Bezoek voor meer informatie: hpwallart.com.
2 HP Latex Mobile is compatibel met smartphones met Android™ 4.1.2 of hoger en
iOS 7 of hoger en vereist dat de printer en de smartphone of tablet zijn verbonden
met internet.
3 HP Latex-inkten op waterbasis zijn niet geclassificeerd als brandbare of
ontvlambare vloeistoffen onder de USDOT- of internationale vervoersregels.
De Pensky-Martens Closed-Cup-test toonde aan dat het vlampunt bij meer
dan 110° C ligt.
4 Krasbestendigheid die vergelijkbaar is met inkten met een hoog solventgehalte
op zelfhechtend vinyl en pvc-banner. Krasbestendige vergelijking gebaseerd op
het testen van derde generatie HP Latex-inkten en representatieve inkten met een
hoog solventgehalte. Schattingen door HP Image Permanence Lab op een breed
scala van media.
5 Op basis van een vergelijking van HP Latex-inkttechnologie met concurrenten met
groot marktaandeel per december 2013 en analyse van gepubliceerde MSDS/SDSs
en/of interne evaluaties. Prestaties van bepaalde kenmerken kunnen variëren per
concurrent en inkttechnologie/-formule. Printwinkels/aanbieders van afdrukdiensten
moeten certificeringen en eco-labels rechtstreeks bij de regelgevende instanties
halen. HP kent geen certificeringen of ecolabels toe aan printwinkels/aanbieders
van afdrukdientsten en ondersteunt het verwerken van zulke certificeringen door
individuele klanten niet.
6 Prestaties kunnen variëren afhankelijk van de gekozen media. Zie hp.com/go/
mediasolutionslocator voor meer informatie of raadpleeg uw medialeverancier voor
compatibiliteitsgegevens. Gebruik textiel dat niet rekt voor de beste resultaten.
De inktcollector is vereist voor poreuze textielen. Prestaties zijn afhankelijk van de
printer. De HP Latex 360-printer bevat een inktcollector voor het afdrukken op poreus
textiel. De optionele inktcollector is vereist bij afdrukken op poreus textiel met de HP
Latex 1500-printer en de HP Latex 500- en 3000-printerseries. Met alle overige HP
Latex-printers drukt u voor de beste resultaten af op media die geen inkt afgeven op
de printer.
7 HP Latex-inkten zijn getest op gevaarlijke luchtvervuilers, zoals gedefinieerd in
de Clean Air Act, volgens de Environmental Protection Agency Method 311 van
de VS (testen uitgevoerd in 2013) en er werden er geen gevonden.
8 Aangetoond nikkelvrij volgens de testen die zijn uitgevoerd voor HP Latex-inkten
om het UL ECOLOGO®-certificaat te verkrijgen. UL ECOLOGO®-certificering naar UL
2801 toont aan dat een inkt aan een reeks van criteria met meerdere kenmerken op
basis van levenscyclus voldoet met betrekking tot menselijke gezondheid en milieu
(raadpleeg ul.com/EL).
9 Speciale ventilatieapparatuur (luchtfiltering) als aanvulling op de standaardventilatie
met frisse lucht is niet vereist om te voldoen aan de Amerikaanse OSHA-vereisten
voor beroepsmatige blootstelling aan vluchtige organische stoffen (VOS) van de
HP Latex-inkten. De klant is vrij om speciale ventilatieapparatuur te installeren; er
wordt hierover geen specifieke aanbeveling door HP gedaan. Zie de handleiding voor
plaatsing voor meer informatie. Klanten moeten nationale en regionale vereisten en
richtlijnen raadplegen.
10 Van toepassing op HP Latex-inkten. UL ECOLOGO®-certificering naar UL 2801
toont aan dat een inkt aan een reeks van criteria met meerdere kenmerken op
basis van levenscyclus voldoet met betrekking tot menselijke gezondheid en milieu
(raadpleeg ul.com/EL).
11 Van toepassing op HP Latex-inkten. UL GREENGUARD GOLD-certificering volgens
UL 2818 toont dat producten zijn gecertificeerd volgens de UL GREENGUARDstandaarden voor weinig chemische uitstoot naar binnenlucht gedurende
productiegebruik. Bezoek voor meer informatie ul.com/gg of greenguard.org.
12 Inschattingen van beeldduurzaamheid door HP Image Permanence Lab.
Duurzaamheid van het beeldmateriaal bij buitengebruik is beproefd overeenkomstig
de SAE J2527 op een reeks media, inclusief media van HP; in een verticale
weergaveoriëntatie in gesimuleerde en nominale buitenweergaveomstandigheden
voor verscheidene klimaten, waaronder blootstelling aan zonlicht en water;
prestaties variëren bij wijziging van omstandigheden. Duurzaamheid van gelamineerd
beeldmateriaal met HP Clear Gloss Cast Over-laminaat, GBC clear gloss 1,7 mil
hot-laminaat, of Neschen Solvoprint Performance Clear 80-laminaat. Resultaten
zijn afhankelijk van de gebruikte media.
13 Vergeleken met UV-uithardbare inkttechnologie.
14 De kleurvariatie binnen een afgedrukte taak is gemeten binnen deze limiet
(op de HP Latex 560- en 570-printers in de modus met 10 doorgangen op
vinylmateriaal): maximaal kleurverschil (95% kleuren) <= 2 dE2000. Reflecterende
metingen op een 943-kleurdoel onder de D50 CIE-standaardlichtbron en volgens
de standaard CIEDE2000 volgens CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5% van de
kleuren kunnen variaties boven 2 dE2000 hebben. Backlitsubstraten die zijn gemeten
in overdrachtsmodus, kunnen andere resultaten opleveren.
15 Het aantal printerbenodigdheden dat in aanmerking komt voor recycling,
varieert per printer. Bezoek hp.com/recycle om te zien hoe u kunt deelnemen en
voor de beschikbaarheid van het HP Planet Partners-programma. Het programma
is mogelijkerwijs niet beschikbaar in uw gebied. Als dit programma niet op uw
locatie beschikbaar is, en voor andere verbruiksartikelen die niet zijn inbegrepen
in het programma, raadpleegt u lokale afvalverwerkers om een geschikte
verwijderingssolution te vinden.
16 Van toepassing op de verschillende HP Latex-printers. Geregistreerd voor EPEAT
indien van toepassing/ondersteund. Zie voor registratiestatus per land epeat.net.
17 De 3M™ MCS™-garantie is beschikbaar voor erkende
fabrikanten van grafische toepassingen (inclusief PSP's). Gedekt
door de 3MTM MCSTM-garantie: HP Latex-inkten voor de HP Latex
3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260/280-printers,
HP LX610 Latex-inkten voor de HP Latex 600-printer. Garantiedekking verschilt per
regio, raadpleeg 3Mgraphics.com voor meer informatie over wat er in uw land wordt
aangeboden. Er kunnen bepaalde garantiebeperkingen van toepassing zijn.
18 Garantiedekking verschilt per regio anders, raadpleeg graphics.averydennison.com
voor meer informatie over wat er in uw land wordt aangeboden. Garantiebeperkingen
kunnen op media van toepassing zijn.
19 Het Certified for Media Supplier Program (Programma) van HP biedt
mediaproducenten, leveranciers en klanten informatie om te helpen bij het
evalueren van mediacompatibiliteit met printers en inkten van Grafische solutions
van HP. Media worden geleverd door onafhankelijke externe producenten.
Opname in het programma en "Certified for"-media wordt niet opgevat als een
aanbeveling van HP voor de media of producenten. HP geeft geen aanspraken of
garanties op elke vorm van media in het Program waaronder maar niet beperkt
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tot mediabeschikbaarheid, mediakwaliteit, mediaprestaties of wijzigingen van
producenten die van invloed kunnen zijn op de kenmerken van de media. De
informatie in deze brochure kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
HP geeft geen aanspraken op de volledigheid of correctheid van de informatie van het
Program. De enige garanties voor producten en diensten van HP worden vermeld in
de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke producten en diensten worden
geleverd. Niets uit deze informatie dient te worden opgevat als een aanvullende
garantie. HP is niet aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard
of ontbrekende informatie in deze handleiding. Deze informatie wordt gratis,
voetstoots aangeboden door HP als onderdeel van de dienstverlening. HP geeft
geen uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook betreffende deze
informatie. HP is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of incidentele
schade of gevolgschade, op basis van contract, onrechtmatige daad of enig ander
wettelijk principe dat wordt veroorzaakt door of is terug te leiden op de verstrekking
of het gebruik van deze informatie.
20 Gebaseerd op duurzaamheidsawards en erkenning die is toegekend aan
HP per januari 2016, waaronder ‘Corporate Knights 2016 Global 100 Most
Sustainable Corporations’. Ga voor meer informatie over HP en duurzaamheid naar
hp.com/go/environment.
21 Per interne analyse door HP voor alle signagemarktsegmenten in november
2015, gebaseerd op het IDC-rapport ‘IDC Quarterly LFP Tracker, Final Historical 3Q15,
November, 2015’ voor het marktaandeel van grootformaatafdrukken.
22 De beschikbaarheid van het terugnameprogramma van HP Large Format Media
varieert. Sommige herbruikbare papieren van HP kunnen via algemeen beschikbare
recyclingprogramma's worden hergebruikt. Recyclingprogramma's zijn mogelijk niet
beschikbaar in uw regio. Zie voor meer informatie HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
23 Van toepassing op verschillende recyclebare afdrukmaterialen van HP voor
groot formaat. BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, raadpleeg fsc.org.
HP handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, raadpleeg fsc.org. Niet alle FSC®gecertificeerde producten zijn beschikbaar in alle regio's. U kunt meer informatie over
het gehele assortiment van afdrukmaterialen voor grote formaten van HP vinden
op HPLFMedia.com.
24 MSDS is het gegevensblad materiaalveiligheid van de inkt. SDS is het
veiligheidsgegevensblad.
25 Certificeringen zijn op basis van geselecteerde media en testen zijn uitgevoerd
door een extern testlaboratorium met testvoorwaarden die een specifiek bestand/
ontwerp en een mediabatch omvatten. Resultaten kunnen variëren, afhankelijk van
het profiel, de inktinstelling en afdrukvoorwaarden. Raadpleeg het stalenboek voor
wanddecoratie van HP voor certificeringen die van toepassing zijn op elke specifieke
mediasoort. De prestatie van het eindproduct is de verantwoordelijkheid van
de fabrikant of afdrukdienstleverancier.
26 HP WallArt, afgedrukt op HP pvc-vrij behangpapier en andere afdrukken op HP pvcvrij behangpapier die zijn afgedrukt met HP Latex-inkten voldoen aan de AgBB-criteria
voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van emissies van vluchtige organische
stoffen van binnenbouwproducten, raadpleeg umweltbundesamt.de/en/topics/health/
commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building).
27 Émissions dans l’air intérieur biedt een verklaring over het niveau van de uitstoot
van vluchtige substanties in binnenlucht dat een risico voor de gezondheid vormt bij
inhaleren: op een schaal van A+ (zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).
28 De bouwer moet HP pvc-vrij duurzaam glad behangpapier aanschaffen dat
is bedrukt met HP Latex-inkten van een FSC-Chain of Custody-gecertificeerde
afdrukdienstleverancier om US LEED-credits te verkrijgen op basis van een FSC®certificering. HP pvc-vrij duurzaam glad behangpapier bedrukt met HP Latex-inkten
moet onderdeel zijn van een wandsysteem waarbij alle onderdelen UL GREENGUARD
GOLD-gecertificeerd zijn om LEED-credits op basis van UL GREENGUARD
GOLD-certificering te verkrijgen.
29 HP 831 Latex-inktpatronen, certificaatnummer 14142007, gecertificeerd door
Eco Mark Office van Japan Environment Association.
30 Tablet-app compatibel met iPad en Android-apparaten.
31 Gebaseerd op interne tests afgenomen in januari 2014, waarbij de HP Latex
330-printer werd vergeleken met één eco-solventsolution voor afdrukken en snijden.
32 Ontworpen voor implementatie door webontwikkelaar.
33 Afdrukbestanden voor muurstickers bevatten geen snijlijnen of -markeringen.
34 Er zijn metrische gegevens beschikbaar voor tablets, niet voor smartphones.
35 Printerupdates vinden ongeveer om de vijf minuten plaats tijdens het afdrukproces
en iedere paar uur als de printer stilligt. Printerupdates kunnen onder bepaalde
omstandigheden vertraagd zijn (door systeemfouten, bij bepaalde vastgelopen
substraten of een stroomstoring). Het dashboard van de app zal dan de laatst
bekende printerstatus tonen.
36 Verschillende afdrukmaterialen van HP voor groot formaat voldoen aan REACH.
Deze producten bevatten geen substanties uit de lijst SVHC (155) in bijlage XIV van
de REACH-verordening van de EU, gepubliceerd op 16 juni 2014, in concentraties
van meer dan 0,1%. Raadpleeg voor meer informatie over de status van SVHC
in producten van HP
de REACH-verklaring van HP, gepubliceerd op HP Printing Products and Consumable
Supplies. Bron logo: Copyright European Chemicals Agency.
37 Gebruik voor de beste resultaten mediaopties die zijn bedoeld voor dubbelzijdig
afdrukken.
38 ICC profiling met de spectrofotometer biedt geen ondersteuning voor uncoated
textiel en backlits.
39 Beschikbaar na de introductie van de HP Latex 1500-printer.
40 Het maximum dat kan worden afgedrukt per maand met de modus voor
binnenkwaliteit, uitgaande van 24 bedrijfsuren per dag en 24 bedrijfsdagen
per maand.
41 HP Print Care is niet beschikbaar op alle printers. Neem contact
op met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.
42 De digitale HP Latex-afdrukoplossing met reflecterende folie van 3M™
voor gereguleerde verkeersborden is alleen in het zwart beschikbaar.
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