Nová řada tiskáren HP Latex 700 a 800
Chcete vědět víc?
Získat vzorky?
Vidět tiskárnu v akci?
Kontaktujte nás na
techno@hsw.cz

NEJBĚLEJŠÍ BÍLÁ
bílá u HP Latex je sněhově bílá a oproti jiným technologiím
nežloutne, navíc má výborné krytí
díky unikátnímu systému automatické údržby je bílý inkoust vždy
připraven v perfektní kondici (žádné protřepávání a dlouhé čištění)
bílá barva poskytuje příležitost k získání dalších zakázek
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SKVĚLÁ KVALITA A ZÁŘIVÉ BARVY
nový inkoust s větším množstvím pigmentu a nová konstrukce
tiskových hlav
větší barevný rozsah a vysoká ostrost (tisk čtyřbodového písma)
inkoust HP Latex tvoří na povrchu materiálu pouze tenkou vrstvu
materiál zůstává lesklý a snadno se laminuje (například oproti
UV výtiskům)

ŠIROKÁ ŠKÁLA POUŽITELNÝCH MATERIÁLŮ
nový způsob distribuce tepla a jeho přesná kontrola v tiskové části
rozšířila možnosti potisku dalších materiálů o levné, tenké papíry,
vinyly a polypropylen
snížení teploty zlepšilo rozměrovou a barevnou opakovatelnost
potisk nejširší škály materiálů (bannery, fólie, papíry, textil atd.)
inkousty umožňují termální tváření potisknutých materiálů

MINIMÁLNÍ ODPAD A SNADNÁ ÚDRŽBA
údržbu řeší automatická údržbová cartridge, žádné složité ruční
čištění
tiskové hlavy si snadno a rychle vymění každý uživatel, nemusíte
čekat a platit za servis
automatické zálohování trysek

VYSOKÝ VÝKON
rychlost ve vysoké kvalitě až 36 m2/hod
materiál se zakládá zepředu, snadné, rychlé řešení, které uspoří
místo
ukládání až 100 zakázek přímo v tiskárně, umožňuje snadné
a rychlé opakování

EKOLOGIE KVŮLI SOBĚ I OSTATNÍM
jedná se o nejekologičtější velkoformátovou tiskárnu na trhu
(udržitelnost je pro HP Latex klíčová už od 1. generace z roku 2007)
ekologická udržitelnost je trend, který hraje u zadavatelů zakázek
stále větší roli
největší množství ekologických certifikátů: ECOLOGO, GREENGUARD
GOLD (bez omezení, ne s limity jako u konkurenčních strojů), REACH
a další
vodní inkoust – žádné varovné značky na cartridgích, žádná nutnost
ventilace, žádná reaktivní chemie
papírové cartridge nahradily plastové – snížení plastů o 80 %
a uhlíkové stopy o 66 %
tiskárna je vyrobena z 95 % z recyklovatelných materiálů, 20 %
procent tvoří plasty vylovené z oceánů

VŠE POD KONTROLOU
HP Latex nevyžaduje zkušené operátory, aby ze stroje dostali
tu správnou kvalitu, ovládání je snadné a jednoduché – to oceníte
zvláště v době, kdy je nedostatek zkušených tiskařů
díky skvělému PrintOS můžete odkudkoli (z mobilu, PC) sledovat
stav tiskárny, dostávat důležité zprávy (docházející inkoust, materiál,
chyby apod.) a sledovat historii a statistiku zakázek

HSW SIGNALL – VÍME JAK
HSW působí na trhu od roku 1997 s velmi zkušeným týmem, digitální tisk je naše specializace a věnujeme se mu více
než 20 let
jsme prvním, dlouholetým preferovaným partnerem a servisním centrem společnosti HP
trh HP Latex jsme u nás v roce 2008 zakládali, máme rozsáhlé zkušenosti se všemi generacemi strojů HP Latex, známe
jejich specifika a nemusíme spoléhat na podporu ze zahraničí
instalovali jsme stovky tiskáren HP Latex, jsme HP partner s největším počtem instalovaných strojů v našem regionu
náš servisní helpdesk začne váš požadavek řešit v rámci jednoho pracovního dne, díky naší zkušenosti jsme schopni
mnoho požadavků vyřešit bez nutnosti intervence u stroje
pokud je potřeba, tak je deset našich techniků připraveno poskytnout vám podporu přímo na místě instalace
dostupnost spotřebního materiálu a náhradních dílů – díky vysokému počtu instalovaných strojů držíme vysokou zásobu
inkoustů a náhradních dílů v našich skladech v České republice a na Slovensku
řešení celého výrobního procesu – produkční tisk známe od A do Z, od vstupních dat, přes ripovací software, tisk a jeho
nastavení, správu barev až po dokončování
lokální podpora – poskytujeme podporu z České republiky a Slovenska, rychlý a cenově zajímavý servis v jazyce, kterým
mluví vaši zaměstnanci

STRUČNÝ
PŘEHLED
Model

HP Latex 800 (W)

HP Latex 700 (W)

Inkoust

HP Latex na bázi vody

HP Latex na bázi vody

Velikost role

254 až 1 625 mm

254 až 1 625 mm

Váha role

Do 55 kg

Do 55 kg

Velikost cartridge

3l

1l

Barvy

CMYKlClM, Ink Optimizer, Overcoat

CMYKlClM, Ink Optimizer, Overcoat

Bílá

Ano (volitelně)

Ano (volitelně)

Produkční rychlost

Až 36 m2/hod

Až 31 m2/hod
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...víme jak

