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přEdSTAVujEmE 
Hp LATEx 3xx

Technologie HP Latex se na trhu objevila po-

prvé v roce 2008 a nástup zahájila především 

modelem HP Designjet L25500 v následujícím 

roce. Na trhu velkoformátových tiskáren zna-

menala po dlouhé době skutečný technologic-

ký průlom a ukončení dominance technologií 

na bázi ředidlového inkoustu. Od počátku 

prodeje dosáhly tiskárny HP Latex úctyhod-

ného počtu více než 19 000 instalací. 

Po více než pěti letech uvádí společnost HP 

novou řadu označenou HP Latex 3xx a jde 

o další průlom v oblasti velkoformátového 

rolového tisku. Hlavní výhody se dají shrnout 

do tří základních okruhů.

Kvalita a všeStRannoSt
Z úspěšného produkčního modelu Latex 3000 

je i v nových tiskárnách řady Latex 300 tak-

zvaný HP Latex Optimizer. Ten funguje jako 

magnet, který přitahuje kapky inkoustu a tím 

zajišťuje jejich mimořádně přesné umístění 

na médiu a rovněž připravuje materiál pro do-

sažení perfektní kvality tisku. Latex 300 tak 

dosahuje vynikající kvality tisku na nejširší 

škálu materiálů. Stroj tiskne s vysokou rych-

lostí i tam kde by jinak vlastnosti povrchu 

materiálu nutily uživatele rychlost snížit. HP 

Latex Optimizer zároveň optimalizuje využití 

inkoustu. 

Evropská premiéra u HSW 
na veletrhu Reklama–polygraf 2014

Marek angelis| obchodní ředitel | marek.angelis@hsw.cz

Novou latexovou tiskárnu představí společnost HP poprvé na veřejnosti na pražském veletrhu 

Reklama–Polygraf na stánku naší společnosti ještě týden před oficiálním uvedením na veletrhu 

Fespa. Stánek HSW Signall se tak stane centrem pozornosti médií a určitě i návštěvníků. Expozice 

pak bude ukázkou, kde všude můžete latexový tisk využít k produkci ziskových zakázek.

Barevná konzistence na velkých motivech, 

které je nutné panelovat, je výzvou pro kaž-

dou velkoformátovou tiskárnu. Samostatně 

nepostřehnutelná, ale v porovnání s dalším 

panelem rozdílná barevnost nutila uživatele 

otáčet panely o 180 ° tak, aby na sebe barevně 

navazovaly. V novém latexu prodělala tisková 

hlava úpravu vnitřní architektury. Výrazně se 

tak snížilo její teplotní namáhání, které dříve 

mohlo vyústit ve výše uvedený jev. Konzisten-

ce barvy v celém motivu je nyní u 95 % barev 

nižší než 2 delta E 2000, to znamená nižší než 

okem rozeznatelný rozdíl. Tuto vynikající 

barevnou konzistenci prokázal test provedený 
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na tisku 33 kopií stejného rozpanelovaného 

barevně velmi obtížného motivu. Výsledný 

obraz skládaný z náhodně vybraných panelů 

byl tak naprosto přesný.

Mechanická odolnost tisku na banner nebo 

fólie byla vždy silnou stránkou tiskáren, které 

využívají ředidlový inkoust. Nejlepší odolnos-

ti dosahoval ekologicky problematický hard 

solventní inkoust, následoval mild (low) a eco 

solventní inkoust. Složení latexového inkous-

tu nejnovější generace posunulo mechanic-

kou odolnost na uvedená média na nejvyšší 

úroveň, tedy na úroveň hard solventního 

inkoustu. To platí i pro stálost barev, která pro 

venkovní použití dosahuje tří let bez laminace 

a pěti let s laminací. 

ZMěnY teplotY vYtvRZení
Nová generace HP Latex 300 pracuje s nižší 

vytvrzovací teplotou než generace předchozí. 

Kombinace nízkého teplotního namáhání, 

výborné mechanické odolnosti a šířky 163 cm 

dělá z nové generace ideální stroj také pro po-

tisk banneru v rychlostech až 31 m2/hod a bez 

potřeby dodatečného sušení.

Ve srovnání se solventními inkousty je to 

výhoda především u kritických aplikací, jako 

je potisk backlit materiálů. Tisk je okamžitě 

po výstupu z tiskárny suchý a připravený 

k dalším operacím, například laminování. HP 

Latex 300 umožňuje nově, díky výše uvede-

ným vlastnostem, tisknout na tepelně citlivá 

polypropylenová média.

Lépe než solvent si HP Latex poradí i s mate-

riály na bázi papíru včetně těch základních, 

velmi levných ofsetových . 

KoMpatiBilita S dalšíMi 
MateRiálY
Výborná kompatibilita s papírem činí z HP La-

tex technologie ideální prostředek pro výrobu 

tapet. Inkoust nepáchne a je certifikovaný 

pro širokou škálu tapet pro digitální potisk 

a zvládne také tisk na nepotahované tapety. 

Kompletní životnímu prostředí přívětivý 

systém pro výrobu tapet doplňují certifikáty 

nehořlavosti a nezávadnosti i speciální soft-

ware HP WallArt, který mají všichni uživatelé 

tiskáren HP Latex k dispozici zdarma. HP 

Latex 300 dále posouvá schopnost přímého 

potisku textilních materiálů. Díky novému 

složení inkoustů a především HP Latex Ink 

Optimizeru dosahují tisky na textil vyšší 

úrovně detailu a sytosti barev. Jasné a syté 

barvy je možné dosáhnout i na textil určený 

pro sublimační tisk. Model HP Latex 360 navíc 

umožňuje tisknout na textil bez podkladové-

ho materiálu. 

pRodUKtivita a JednodUchoSt 
ovládání
Produktivita je definována rychlostí uvedení 

tiskárny do provozu, rychlostí zpracování dat, 

rychlostí tisku a dobou nutné technologické 

prodlevy před dalším zpracováním. Nejnověj-

ší generace HP Latex 300 výrazně snížila dobu 

pro uvedení stroje do provozní teploty, a to 

na 1,5 minuty. Tisková rychlost se liší podle 

jednotlivých modelů. Špičkový výkon HP La-

tex 360 dosahuje 91 m2/hod, obvyklá rychlost 

pro exteriérové zakázky se pohybuje mezi 

23 a 31 m2/hod, interiérová kvalita přibližně 

17 m2/hod. V průměru dosahuje HP Latex 300 

přibližně 30–50 % vyšší tiskové rychlosti než 

srovnatelné eco solventní technologie. Pro 

zpracování dat využívá HP Latex 300 techno-

logii Contone, která oproti Halftone dosahuje 

výrazně kratší ripovací čas.

Tiskárny HP se vždy vyznačovaly jedno-

duchým a uživatelsky velmi přívětivým 

ovládáním. Snadnost ovládání je také výraz-

nou devizou nové řady HP Latex 300. Větší 

tisková zóna dovoluje vizuální kontrolu hned 

po prvním průjezdu. Intuitivní dotykový 

ovládací panel funguje tak, jak jsme zvyklí 

z tabletů nebo chytrých telefonů. Tiskárna 

operátorovi názorně sama předvede na dis-

pleji požadovanou operaci. QR kódy umožní 

přístup k mnoha videím s návody a tipy pro 

uživatele. Na displeji stroje je zobrazen skuteč-

ný náhled zakázky, výrazně zjednodušena je 

i správa médií. Stroj obsahuje kompletní sadu 

generických médií na nejširší škálu materiálů 

a současně má uživatel přístup do cloudu 

obsahujícího rozsáhlou databázi profilů, která 

již nyní při uvedení obsahuje více než 250 

profilů a každým dnem roste. Profily je možné 

kopírovat a upravovat přímo přes ovládací 

panel tiskárny, model Latex 360 s vestavě-

ným spektrofotometrem dokonce disponuje 

funkcí automatického vytváření vlastních 

ICC profilů.

lepší životní pRoStředí
Ať už jsou to požadavky zadavatelů, zpřísňu-

jící se zákonná regulace nebo naše vlastní 

odpovědnost, trend k zdravotně nezávadným 

tiskovým výstupům je nezpochybnitelný. 

Současně se všechny průzkumy shodují 

Printer Prints
Printing 
company

Ink + Inks
cartridges

Printing
materials

(*)

(*) in testing process



4 HSWINFO KVĚTEN 2014

na zvyšujícím se využití velkoformátových tiskáren v in-

teriérových dekoracích. Pokud chcete tisknout pro hotely, 

restaurace, nemocnice nebo školy, tak je nutnou podmínkou 

výstup bez zápachu a s řadou certifikátů. HP Latex je řešení, 

které otevírá cestu k těmto aplikacím.

Důležitým faktorem jsou i nároky na pracovní prostředí. 

Technologie HP Latex nevyžaduje žádné speciální 

odvětrávání. Pokud se podíváte na obal solventních 

inkoustů, najdete mnoho výstražných piktogramů, které 

upozorňují na velká zdravotní rizika spojená s používáním. 

U inkoustů HP Latex tato varování nenajdete. Výrobní 

řetězec počínaje tiskárnou, inkousty, tiskovými materiály 

a konče  kompletními výstupy z tiskárny obsahuje většinu 

certifikací, které se týkají životního prostředí. 

hp latex poRtFolio
Nová řada HP Latex 300 doplňuje třetí generaci latexových 

tiskáren reprezentovanou produkčním modelem HP Latex 

3000. V nabídce zůstávají dva modely druhé generace – HP 

Latex 280 a HP Latex 850. c

  ZáKladní paRaMetRY Jednotlivých Modelů:

Model HP Latex 310 HP Latex 330 HP Latex 360

Šířka 1,37 m 1,63 m 1,63 m

Interiérová kvalita (8 pass) 12 m2/hod 13 m2/hod 17 m2/hod

Exteriérová kvalita 16 m2/hod 23 m2/hod 31 m2/hod

Formát role – průměr / váha 180 mm / 25 kg 250 mm / 42 kg 250 mm / 42 kg

RIP součástí dodávky Ano Ano Ne

Automatické navíjení Volitelně Ano Ano

Odřezávání v ose X Ne Ne Ano

Tisk na propustné textily Ne Ne Ano

8˝ ovládací panel Ne (4˝) Ne Ano

Spektrofotometr Ne Ne Ano

Oboustranný tisk Ne Ne Ano

Orientační měsíční objem tisku 300 m2/měsíc 500 m2/měsíc 800 m2/měsíc

HP Latex 310

HP Latex 330

HP Latex 360
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