Tiskárna HP Latex 315
Vstupte na trh HP Latex Sign & Display
s touto kompaktní, 1.37 m širokou tiskárnou

Waterbased technologie HP Latex jsou unikátní, poskytují kombinaci perfektní
všestrannosti aplikací, vysoké kvality a produktivity a šetrného přístupu, který je lepší pro vaše
operátory, firmu a životní prostředí.1
Rozšiřte své aplikace a překonejte
očekávání klientů

Dodání ve stejný den—můžete říct
"ano" na jakoukoliv zakázku

Tiskárna je kompaktní, snadné
ovládání snižuje náklady

•Tiskněte na víc než jen papír—rozšiřte
produkci o samolepící fólie, podsvícené
materiály a další—až do 1.37 m

•Ušetřete čas—tisky jsou dokonale suché a
připravené na dokončování a použití ihned
po tisku

•Zmenšete nároky na prostor a operátora díky
přednímu zakládání média a automatickému,
spolehlivému a takřka bezúdržbovému tisku

•Rozšiřte produkci i na místa, kam solventní
inkoust nemůže, jako třeba zdravotnictví—
inkousty HP Latex jsou bez zápachu

•Vysoká kvalita při vysoké rychlosti—12
m2 /hod interiérové kvality s HP OMAS a
HP Latex Optimizer3

•Využijte kvalitní profily, vylaďte ty své—
HP Quick SubstrateProfiling; jednoduchý
FlexiPrint HP Edition RIP v balení

• Získejte nové klienty díky eko standardům
—UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD
Certified inks; tisky splňují AgBB kritéria2

• Okamžitě doručujte tisky s
integrovaným nožem

• Nabízejte stálou vysokou kvalitu během celého
života tiskárny s tiskovými hlavami HP Thermal
Inkjet, které sami snadno vyměníte

• Produkujte ostré, konzistentní a stále
stejně kvalitní tisky s vysoce účinným
tvrzením, 6 barvami a 1200 dpi

• Můžete omezit riziko poškození—
odolnost proti poškrábání je srovnatelná
s hard-solventními inkousty na SAV a PVC
bannerech4

• Monitorujte vaši tiskárnu kdekoliv jste
s aplikací HP Latex Mobile zdarma5

Více informací najdete na:
hp.com/go/Latex315
Přidejte se do komunity, najděte nástroje a
hovořte s experty. Navštivte HP Latex Knowledge Center:
hp.com/communities/LKC
Založeno na srovnání technologie inkoustu HP Latex s konkurencí s vedoucím tržním podílem k prosinci 2013 a analýze publikovaných MSDS/SDSs a/nebo interním hodnocení. Přesnost specifických vlastností se může lišit u různých
výrobců a technologie/formulace inkoustu.
2
Platí pro inkousty HP Latex. UUL ECOLOGO® certifikace k UL 2801 značí, že inkoust splňuje množství komplexních kritérií vzhledem k lidskému zdraví a environmentálním požadavkům (viz ul.com/EL). UL GREENGUARD GOLD
certifikace k UL 2818 značí, že produkty jsou certifikovány dle UL GREENGUARD standardů pro nízké chemické emise do ovzduší interiéru během používání produktu. Pro více informací navštivte ul.com/gg nebo
greenguard.org. HP WallArt tisknuté na HP PVC-free Wall Paper a další tisky na HP PVC-free Wall Paper tisknuty s inkousty HP Latex splňují AgBB kritéria vzhledem k lidskému zdraví a VOC emisí interiérových produktů, viz
umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building.
3
Režim Indoor quality (8-pass 6-barev) .
4
HP odhady odolnosti tisku vyhotoveny HP Image Permanence Lab. Test odolnosti v exteriéru proveden dle SAE J2527 na škále materiálů včetně materiálů HP; vertikální orientace v simulovaných nominálních podmínkách
exteriérového použití ve vybraných vysokých a nízkých klimatech, včetně vystavení přímému slunečnímu světlu a vodě; skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na odlišných podmínkách prostředí. Odolnost
laminovaného tisku při použití HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétním materiálu.
5
HP Latex Mobile je kompatibilní s Android™ 4.1.2 či vyšší a iOS 7 či vyšší a vyžaduje, aby tiskárna i telefon/tablet byly připojeny k internetu.
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Tiskárna HP Latex 315
(1.37 m)

Inkousty HP Latex
• Srovnatelná odolnost proti poškrábání jako při použití hard- solventních inkoustů na SAV a PVC bannerech—můžete
zvážit vynechání laminace pro krátkodobý sign11
• Odolnost při použití v exteriéru: až 5 let při laminaci, 3 roky
bez laminace12

Udržitelnost od konce ke konci —lepší přístup
Technologie HP Latex poskytuje veškeré certifikace, na kterých
záleží vašim operátorům, vašemu podniku a životnímu prostředí.6

Eco Mark Certiﬁcation
Number 14142007 8

HP Latex Optimizer
• Dosáhněte vysoké kvality při vysoké rychlosti
• Spolupracuje s inkousty HP Latex
a rychle pigment fixuje na povrchu tisku

Tiskové hlavy HP Latex
•Zažijte jemné detaily a hladké přechody
s tiskovými hlavami HP 831 Latex s
nativním rozlišením 1200 dpi
•Udržte si kvalitu od prvního dne
vlastní výměnou tiskových hlav bez
volání servisního pracovníka

UL ECOLOGO7
Použitím inkoustů založených na vodě zamezíte
vystavení inkousty s varovnými cedulkami a vysokými
koncentracemi rozpouštědel a zjednodušíte ventilaci,
skladování a požadavky na přepravu.
Inkousty HP Latex poskytují více možností aplikací—
tisky bez zápachu lze použít tam, kam nemohou
solventní.

UL GREENGUARD GOLD9
HP komponuje udržitelnost od konce ke konci do
velkoformátového tisku. Tiskárna HP Latex 315 je
registrována EPEAT Bronze—označení pro snížený
dopad na životní prostředí.10

Vysoce efektivní vytvrzení
•Tisky jsou dokonale suché a vytvrzené uvnitř
tiskárny a jsou tak připraveny na okamžité
dokončování a dodání

Snadná údržba a práce
• Přístupná tisková zóna s velkým oknem
a světly
•Užijte si takřka bezúdržbový tisk s
automatickou detekcí kapek a
kompenzací vadných trysek

6
Založeno na srovnání technologie inkoustu HP Latex s konkurencí s vedoucím tržním podílem k prosinci 2013
a analýze publikovaných MSDS/SDSs a/nebo interním hodnocení. Přesnost specifických vlastností se
může lišit u různých výrobců a technologie/formulace inkoustu.
7
Platí pro inkousty HP Latex. UL ECOLOGO® Certification to UL 2801 značí, že inkoust splňuje řadu
víceprvkových kritérií při k celkové životnosti vzhledem k lidskému zdraví a životnímu prostředí (viz
ul.com/EL).
8

HP 831 Latex Ink Cartridges, číslo certifikace 14142007, certifikováno Eco Mark Office of Japan Environment
Association.

HP Optický sensor posuvu materiálu (OMAS)
• Precizní a přesná kontrola pohybu materiálu
mezi fázemi tisku

Platí pro inkousty HP Latex. UL GREENGUARD GOLD Certification to UL 2818 značí, že produkty jsou certifikovány dle
UL’s GREENGUARD standardů pro nízké chemické emise v interiéru během používání. Více informací viz
ul.com/gg nebo greenguard.org.
9

10
11

EPEAT registrování kde platí/je podporováno. Registrační status země najdete na epeat.net
Srovnání odolnosti proti poškrábání založeno na testování inkoustů HP Latex třetí generace a reprezentativních hard-solventních inkoustů.

Odhady vyhotoveny HP Image Permanence Lab na škále materiálů.
12
HP odhady odolnosti tisku vyhotoveny HP Image Permanence Lab. Test odolnosti v exteriéru proveden dle SAE J2527 na škále materiálů
včetně materiálů HP; vertikální orientace v simulovaných nominálních podmínkách exteriérového použití ve vybraných vysokých a nízkých klimatech,
včetně vystavení přímému slunečnímu světlu a vodě; skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na odlišných podmínkách prostředí. Odolnost
laminovaného tisku při použití HP Clear Gloss Cast Overlaminate, GBC clear gloss 1.7 mil hot laminate, nebo Neschen Solvoprint Performance Clear 80
laminate. Výsledky se mohou lišit v závislosti na konkrétním materiálu.
13
Barevná variace v jednom tisku byla měřena při režimu 10 průchodů na fólii s tímto limitem: maximální barevná diference (95% barev) <= 2 dE2000. Reflektivní měření na cíli Standard
o 943 barvách CIE standard illuminant D50, a dle standard CIEDE2000 dle CIE Draft DS 014-6/E:2012. 5% barev může projevovat variaci nad 2 dE2000. Podsvícené
substráty měřené v přechodovém stavu mohou vykazovat jiné výsledky.
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Tiská
rna H
P Late
x 315

SAi FlexiPrint HP Edition
• Intuitivní SAi FlexiPrint HP Edition RIP
součástí balení

HP Quick Substrate Profiling
• Zjednodušený management barev
z čelního panelu, 4" dotykový displej
• Předinstalovaná knihovna běžných a HP
materiálů
• Online přístup do knihovny materiálů z
čelního panelu

Barevná konzistence
• Tiskněte panely se skvělou barevnou přesností

Techn

ologie

HP La

tex

• Přesnost barev<= 2 dE200013

Automatický plotr
• Účinně řezejte a dodávajete zakázky okamžitě
s integrovaným nožem
• Pro fólie, papírové materiály a textilie

Snadné online školení pracovníků
• Online nástroje pro školení—od základů o práci
s tiskárnou po tipy, např. jak rozšířit váš podnik s novými
aplikacemi. Navštivte: hp.com/communities/HPLatex300

3

Tiskárna HP Latex 315

Technické specifikace

Informace pro objednávky

Tisk

Produkt

V7L46A

Příslušenství

F0M55A

HP Latex 54-in Printer 2-in Spindle

F0M59A

HP Latex 300/500 User Maintenance Kit

W5A60A

HP Latex 300 54-in Take-Up Reel

CZ677A

HP 831 Cyan/Black Latex Printhead

CZ678A

HP 831 Yellow/Magenta Latex Printhead

Režimy tisku ........ 48 m²/hod - Billboard (2 pass)
16 m²/hod - Outdoor Plus (6 pass)
12 m²/hod - Indoor Quality (8 pass)
10 m²/hod - Indoor High Quality (10 pass)
6 m²/hod - Backlits, Textiles, and Canvas (16 pass)
5 m²/hod - High Saturation Textiles (20 pass)
Rozlišení tisku

Až 1200 x 1200 dpi

CZ679A

HP 831 Light Magenta/Light Cyan Latex Printhead

Okraje

5 x 5 x 5 x 5 mm

CZ680A

HP 831 Latex Optimizer Printhead

Inkoust

HP Latex Inks

CZ694A

HP 831C 775-ml Black Latex Ink Cartridge

Inkoustové
cartridge

Black, cyan, light cyan, light magenta, magenta, yellow,
HP Latex Optimizer

CZ695A

HP 831C 775-ml Cyan Latex Ink Cartridge

CZ696A

HP 831C 775-ml Magenta Latex Ink Cartridge

CZ697A

HP 831C 775-ml Yellow Latex Ink Cartridge

CZ698A

HP 831C 775-ml Light Cyan Latex Ink Cartridge

CZ699A

HP 831C 775-ml Light Magenta Latex Ink Cartridge

CZ706A

HP 831 775-ml Latex Optimizer Ink Cartridge

CZ681A

HP 831 Latex Maintenance Cartridge

Velikost cartridge 775 ml

Materiál

Tiskové
hlavy

6 (2 cyan/black, 2 magenta/yellow, 1 light cyan/light
magenta, 1 HP Latex Optimizer)

Barevná
konzistence14

Průměr <= 1 dE2000, 95% barev <= 2 dE2000

Manipulace

Odvíjení role, navíjení role (volitelné), automatický plotr
(pro vinyl, papírové materiály a podsvícený polyester)

Typy materiálů

Bannery, samolepící fólie, papíry, tapety, plátna,
syntetiky (tkaniny, mesh a další porézní materiály
vyžadují podklad)

Velikost role

254 až 1371 mm role (580 až 1371 mm role s plnou
podporou)

HP printing materials are designed together with HP Latex Inks and
HP Latex printers to provide optimal image quality, consistency, and
reliability.
HP Permanent Gloss Adhesive Vinyl REACH15
HP Backlit Polyester Film

16

25 kg

Průměr role

180 mm

HP Premium Poster Paper

Tloušťka

Až 0.5 mm

For the entire HP Large Format Printing Materials portfolio, please see
HPLFMedia.com.

Konektivita

Interface
(standard)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Rozměry
(š x h x v)

Tiskárna

2307 x 840 x 1380 mm

Převozní

2541 x 760 x 1250 mm

Hmotnost

Tiskárna

174 kg

Převozní

257.5 kg

Co je v
krabici

Tiskárna HP Latex 315, tiskové hlavy, cartridge pro údržbu, stojan tiskárny,
navíječ,sada pro údržbu, držáky okrajů, návod, plakát pro první spuštění,
dokumentační software, FlexiPrint HP Edition RIP, napájecí kabely

Prostředí

Pracovní
teplota

15 až 30°C

Pracovní
vlhkost

20 až 80% RH (bez kondenzace)

Tlak

54 dB(A) (tisk); 38 dB(A) (připravena); < 15 dB(A) (spánek)

Výkon

7.2 B(A) (tisk); 5.5 B(A) (připravena); < 3.5 B(A) (spánek)

Certifikace

Originální HP
materiály pro
velkoformátový tisk

Hmotnost role

Bannery, Display, Oboustranné bannery, Výstavy, Event grafika, Exteriérový
sign, interiérové plakáty, dekorace, Light boxy – fólie, Light boxy papír, POP/
POS, Plakáty, Tkaniny, Vozidlová grafika

Výkon

Originální HP
inkoustové
cartridge a
potřeby pro
údržbu

HP PVC-free Durable Smooth Wall Paper REACH,15 FSC® certiĀed,17
UL GREENGUARD GOLD CertiĀed18

Aplikace

Akustika

Originální HP
tiskové
hlavy

HP Latex 315 Printer

Spotřeba

2.2 kW (tisk); 70 watts (připravena); < 2.5 watts (spánek)

Požadavky

Vstupní napětí (automaticky) 200 až 240 VAC (-10% +10%)
dva dráty a země; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dva napájecí
kabely; 3 A max pro tiskárnu, 13 A max pro řezání

Bezpečnost

IEC 60950-1+A1+A2 compliant; USA and Canada (CSA
listed); EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia,
Belarus, and Kazakhstan (EAC); Australia and New
Zealand (RCM)

Servis a
podpora

16

FSC® certiĀed17

U9JC7E

HP 2 year Next Business Day with Defective Media
Retention HW Support

U9JC8E

HP 3 year Next Business Day with Defective Media
Retention HW Support

U9JD1PE

HP 1 year Post Warranty Next Business Day with
Defective Media Retention HW Support

U9JD2PE

HP 2 year Post Warranty Next Business Day with
Defective Media Retention HW Support

Barevná variace v jednom tisku byla měřena při režimu 10 průchodů na fólii s tímto limitem: maximální
barevná diference (95% barev) <= 2 dE2000. Reflektivní měření na cíli o 943 barvách CIE standard
illuminant D50, a dle standard CIEDE2000 dle CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5% barev může
projevovat variaci nad 2 dE2000. Podsvícené substráty měřené v přechodovém stavu mohou
vykazovat jiné výsledky.
15
Tento produkt neobsahuje látky značené jako SVHC (155) per Annex XIV of the EU REACH directive
k 16. červnu 2014 v koncentracích přesahujících 0.1%. Status SVHC v produktech HP najdete v HP
REACH Declaration publikované v HP Printing Products and Consumable Supplies.
14

HP Large Format Media program zpětného odběru nemusí být dostupný. Některé recyklovatelné papíry HP lze
recyklovat v běžně dostupných recyklačních programech. Recyklační programy nemusí
existovat ve vaší oblasti. Detaily najdete na HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.
17
BMG trademark license code FSC®-C115319, see fsc.org. HP trademark license code FSC®-C017543, see
fsc.org. Not all FSC®-certified products are available in all regions.
18
UL GREENGUARD GOLD Certification to UL 2818 značí, že produkty jsou certifikovány dle UL’s GREENGUARD
standardů pro nízké chemické emise v interiéru během používání. Více informací viz ul.com/gg
nebo greenguard.org.
16

Elektromagnetické Compliant with Class A requirements, including: USA (FCC
rules), Canada (ICES), EU (EMC Directive), Australia and
New Zealand (RCM), Japan (VCCI)
Prostředí

Záruka

ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, China, Korea, India,
Ukraine, Turkey), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE
marking compliant

Jednoletá omezená záruka na hardware

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for
HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be
construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.ENERGY STAR
and the ENERGY STAR mark are registered trademarks owned by the U.S. Environmental Protection Agency.
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