Uzyskaj dostęp do
nowych, wartościowych rynków
Rozwiązania HP Latex do druku na płótnie

Zacznij od pustego płótna i zobacz, jak wyłania się jasny obraz nowych, ekscytujących sposobów
rozwijania działalności. Od reprodukcji dzieł sztuki, fotografii portretowej i krajobrazów po eleganckie
instalacje handlowe i odważne dekoracje ścienne — firma HP zaopatruje rynek w rozwiązania do
wielkoformatowego druku na płótnie.
Zastosowania te obejmują całą gamę naciągniętych na ramę/oprawionych obrazów w formie galerii
lub zamontowanych w wiszących systemach ramek i składanych ekranów. Dzięki zaletom technologii
drukowania HP Latex Printing we wszystkich tych zastosowaniach można uzyskać większe zyski.
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Twórz rozwiązania do wielkoformatowego
druku na płótnie z pomocą firmy HP
• Uzyskaj wysoką jakość i trwałość obrazu: wydruki do wnętrz zapewniają trwałość obrazu
do 200 lat1
• Odporne na zarysowania wydruki ułatwiają obchodzenie się z nimi i nie wymagają laminowania2
• Rozciąganie i składanie bez pękania — elastyczne atramenty HP Latex stosowane
na elastycznym płótnie ułatwiają wykańczanie i zapewniają wysoką jakość
• W systemie drukowania HP Latex nie ma potrzeby codziennego ręcznego czyszczenia
głowic drukujących, a materiały eksploatacyjne mogą być wymieniane przez użytkownika

Firma HP i jej partnerzy dostarczają innowacyjne narzędzia
i rozwiązania, dzięki którym zwiększysz wydajność pracy
na każdym etapie procesu produkcji
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Obsługiwane materiały

Korzystając z programu certyfikacji nośników do
atramentów HP Latex, możesz zapomnieć o wyborze
odpowiednich nośników płóciennych metodą prób i błędów3
• HP oferuje szereg płócien przeznaczonych specjalnie do drukarek HP Latex, w tym
HP Everyday Satin Canvas oraz HP Premium Satin Canvas (zobacz globalBMG.com/hp)

Certified for
HP Latex Inks

• Na stronie hp.com/go/mediasolutionslocator łatwo znajdziesz zgodne z atramentami
HP Latex certyfikowane nośniki płócienne oferowane przez szereg renomowanych
dostawców na całym świecie, a także profile kolorów końcowych i ustawienia urządzenia
• Aby zmniejszyć wyzwania związane z używaniem nowych nośników, firma HP testuje
zgodność certyfikowanych płócien z atramentami HP Latex i urządzeniami HP Latex
• Testy i certyfikacja są wykonywane przez niezależną agencję3
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Wewnątrz pomieszczeń, poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, przy użyciu oryginalnych atramentów HP 789 Designjet lub HP LX600 Latex Scitex
na płótnie HP Satin. Trwałość obrazu HP została oszacowana przez HP Image Permanence Lab.
Porównanie odporności na zarysowania oparte na testach atramentów HP 831 i 881 Latex z atramentami na bazie rozpuszczalnika. Szacunki HP Image Permanence Lab dokonane
na szeregu nośników.
Nota „Certyfikowane do” w Programie HP dla dostawców nośników (Program) dostarcza informacji producentom nośników, dostawcom i klientom pomagających ocenić zgodność
nośników z urządzeniami i atramentami z grupy rozwiązań graficznych HP dla biznesu. Nośniki są dostarczane przez niezależnych producentów. Włączenie do tego Programu i nota
„Certyfikowane do” dotycząca nośników nie jest wyrażeniem aprobaty HP dla któregokolwiek z tych nośników lub producentów. HP nie deklaruje ani nie udziela jakiejkolwiek gwarancji
dotyczącej nośników objętych tym Programem, w szczególności, ale nie tylko, ich dostępności, jakości, wydajności czy zmian wprowadzonych przez producenta mogących mieć wpływ
na ich charakterystykę. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. HP nie deklaruje, że informacje zawarte w tym Programie są kompletne i
dokładne. Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie nie może być
interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne lub redakcyjne występujące w niniejszym dokumencie. Te informacje
są dostarczone przez firmę HP bezpłatnie, na zasadzie kurtuazji i w stanie, w jakim są. Firma HP nie udziela jakichkolwiek gwarancji wyrażonych lub domniemanych dotyczących tych
informacji. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe, czy to na podstawie umowy, pozwu lub innego
wywodu prawnego, powstałe w związku z dostarczeniem lub używaniem tych informacji.

wydajność pracy na każdym etapie procesu produkcji.
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Profesjonalne źródło zawartości

Łatwy dostęp do profesjonalnej zawartości dzięki
rozwiązaniu HP WallArt4
Znajdź inspirację pośród szerokiej gamy obrazów, projektów i grafik przygotowanych przez
wiodącą na rynku firmę Fotolia5.
• Przeszukuj obszerną bibliotekę obrazów, projektów i grafik odpowiednich do druku na płótnie
• Wyświetlaj podgląd ukończonego projektu przed dokonaniem zakupu
• Wyeliminuj niepotrzebne kroki — zawartość udostępnianą przez Fotofolia można
łatwo kupić bezpośrednio w aplikacji HP WallArt
Aplikacja HP WallArt jest bezpłatna.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
fotolia.com

Przygotowanie pliku

Przygotowanie pliku zaprojektowano z myślą o
oszczędzaniu czasu
Automatyczne przygotowanie pliku przez aplikację HP WallArt obejmuje również tworzenie
znaczników składania.
• Oszczędzaj czas, przygotowując plik automatycznie
• Znaczniki ramki ułatwiają wyrównywanie wydruku na płótnie z ramą
• Znaczniki narożników ułatwiają składanie i cięcie rogów
• Aplikacja HP WallArt przygotowuje plik do druku na płótnie wraz z automatycznym
generowaniem wielu paneli
Aplikacja HP WallArt jest bezpłatna.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
hpwallart.com

Niskonakładowy druk na płótnie

Spraw, aby drukowanie na płótnie było częścią
codziennej pracy
Technologia drukowania HP Latex Printing na urządzeniach z serii HP Latex 300 umożliwia
elastyczne przejście od druku na płótnie do druku na innym nośniku.
• Dostosuj się do oczekiwań i zyskaj zadowolonych klientów — mogą oni wybierać
spośród wielu opcji, projektów i kolorów
• Łatwe w obsłudze urządzenie w przystępnej cenie jest idealne do sklepów
z oznakowaniami, usług kopiowania lub punktów usług drukarskich

Średnio-/wysokonakładowy druk na płótnie

Drukowanie dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni
w tygodniu — na żądanie
Zwiększ szybkość i wydajność dzięki urządzeniom HP Latex 850 i HP Latex 3000
wykorzystującym technologię drukowania HP Latex Printing.
• Zapewnij większy wybór dzięki szerokiej gamie nośników przeznaczonych do druku na płótnie
• Uzyskuj realistyczne rezultaty dzięki szerokiej gamie żywych kolorów i rozdzielczości do 1 200 dpi
• Możesz ograniczyć koszty utrzymania — drukowanie bez nadzoru (np. w nocy) pozwala
znacząco zwiększyć tempo produkcji
• Cykl jest prosty, od produkcji po cięcie i naciąganie — suszenie nie jest wymagane
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Rozwiązanie wymaga konta usługi HP WallArt, połączenia internetowego oraz podłączonego urządzenia umożliwiającego korzystanie z internetu. Aby uzyskać więcej informacji,
odwiedź witrynę hpwallart.com.
Ograniczona liczba obrazów jest dostępna bezpłatnie. Dodatkowe obrazy są dostępne w sprzedaży.
3

Uzyskaj dostęp do nowych, wartościowych rynków

Zalecane urządzenia HP Latex
Wybieraj z szerokiej oferty urządzeń HP Latex, które zaprojektowano, aby sprostać
różnorodnym potrzebom dotyczącym wydajności — od pilnych zleceń na urządzeniu
z serii HP Latex 300 po drukowanie średnio-/wysokonakładowe z przemysłową szybkością
i efektywnością w przypadku urządzenia HP Latex 3000.

Urządzenie
HP Latex 310

Urządzenie
HP Latex 330

Urządzenie
HP Latex 360

Urządzenie
HP Latex 850*

Urządzenie
HP Latex 3000

Maksymalna
szerokość materiałów

137,1 cm

162.5 cm

162,5 cm

320 cm

320 cm

Podwójna rolka

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2 x 152 cm

2 x 160 cm

Ładowanie materiałów

Do 25 kg

Do 42 kg

Do 42 kg

Do 130 kg
Do 2 x 60 kg

Do 160 kg
Do 2 x 70 kg

Jakość obrazu

1 200 dpi, 6 kolorów

1 200 dpi, 6 kolorów

1 200 dpi, 6 kolorów

1 200 dpi, 6 kolorów

1 200 dpi, 6 kolorów

Rekomendowana
szybkość druku
na płótnie

10 m²/godz.

10 m²/godz.

14 m²/godz.

27 m2/godz.

44 m2/godz.

* Uwaga: Urządzenie HP Latex 850 było wcześniej znane jako urządzenie przemysłowe HP Scitex LX850

Stwórz bardziej przyjazne dla zdrowia środowisko,
zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne6
Czy to w punkcie usług drukarskich, czy tam, gdzie prace są wystawiane, korzystając z technologii
drukowania HP Latex Printing, wybierasz wysoki standard techniki przyjaznej dla zdrowia.
Zobacz, jak korzystne dla zdrowia jest drukowanie atramentami HP Latex wykonanymi
na bazie wody:
• Drukowanie bezzapachowe — stosuj je tam, gdzie nie można zastosować technologii
solwentowej — w domach, biurach, obiektach turystycznych i w zakładach opieki zdrowotnej
• Atramenty HP Latex oznaczone certyfikatami UL ECOLOGO® Certified spełniają
rygorystyczne wymagania dotyczące ich wpływu na zdrowie7
• Atramenty HP Latex uzyskały certyfikat GREENGUARD GOLD Certification i mają
potwierdzone standardy małej emisji chemicznej do powietrza w pomieszczeniach8
• Ramy z certyfikatem FSC® i wydruki z użyciem atramentów HP Latex na bazie wody
to kompletne rozwiązanie
• Drukowanie korzystniejsze dla zdrowia dzięki technologii HP Latex — bez potrzeby
specjalnej wentylacji,9 etykiet ostrzegających przed zagrożeniem oraz bez niebezpiecznych
zanieczyszczeń wydzielanych do powietrza10
W oparciu o porównanie technologii atramentów HP Latex z produktami konkurencji mającymi znaczący udział w rynku (grudzień 2013 r.) i analizę opublikowanych kart charakterystyki substancji
niebezpiecznych lub wewnętrzną ocenę. Wydajność poszczególnych parametrów może się różnić w zależności od konkurenta i technologii produkcji/składu chemicznego atramentu.
7
Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że ten atrament spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie wpływu na zdrowie i środowisko (zob. ul.com/EL).
8
Certyfikat GREENGUARD GOLD dla produktów UL 2818 potwierdza, że spełniają one standardy GREENGUARD w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych do powietrza podczas druku.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę ul.com/gg lub greenguard.org.
9
Obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy BHP nie nakładają wymogu zainstalowania specjalnego sprzętu do wentylacji (filtracji powietrza). Decyzja o instalacji specjalnych urządzeń
wentylacyjnych należy do klienta — w celu uzyskania szczegółów zobacz instrukcje dotyczące przygotowania miejsca. Klient powinien wziąć pod uwagę lokalne i krajowe wymagania oraz przepisy.
10
Atramenty HP Latex były testowane przez amerykańską agencję ochrony środowiska metodą nr 311 pod kątem zawartości szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze,
według ustawy o czystym powietrzu, i niczego nie wykryto (testy wykonano w 2013 roku).
6

Nasz partner

Dowiedz się więcej na stronie
hp.com/go/latex
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Wydrukowano na urządzeniu cyfrowym HP Indigo.

