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TECHNOLOGIE HP LATEX



Naše tiskárna HP Latex přináší revoluci ve 
způsobu, jakým vedeme naši firmu. Došli 

jsme k podobě naší budoucnosti a je velmi, 
velmi vzrušující.

Ed Williams, Texton, Inc.

Technologie HP Latex umožnila společnosti 
Publierre uchytit se na velmi komplikovaném 

trhu vyžadujícím poskytování té nejvyšší kvality, 
s nejnižšími náklady a při bezkonkurenční  

rychlosti.

Roberto Bergamaschi, Publierre

“
„

“ „

Působivé příběhy



V porovnání s aktuálními technologiemi nabízí lepší 
přilnavost, rozšířenou barevnou škálu a vynikající 

kvalitu tisku. S tiskárnou HP Latex R2000 můžeme 
zákazníkům posunovat hranice možného.

Adam Parnell, Easy Signs

…používáme technologii HP Latex, abychom 
dostali inkoust na nejrůznější materiály. Přesně 
to naši zákazníci opravdu hledají. Hledají něco 

jiného.

John Mark Watson, John Mark Ltd.

“ „

“ „

Díky vám se naše vize naplnily a značky se těší úspěchu po celém 
světě. Jak již bylo zdůrazněno na těchto stránkách, vy i vaši zákazníci 
nás považujete za světového inovátora v oblasti grafického tisku. 
Nově dostáváte do rukou řešení, se kterým lze možnosti posunout 
ještě o krok dál. 
Objevte nové sebevědomí a řekněte „ano“ každému požadavku.

S:11.44”

T:11.69”

B:11.94”



Vítejte ve světě,  
který nezná „ne“



Kdykoli vás klienti kontaktují s jedinečnými požadavky a inovativními příležitostmi, 
chcete mít možnost postavit se každé výzvě. Doplněním tiskového arzenálu 
o technologii HP Latex můžete tisknout prakticky na jakýkoli materiál, nabízet 
trvale nejvyšší kvalitu a dodávat projekty ve stejný den.

S:11.44”

T:11.69”

B:11.94”



Všestranné použití
Tiskněte téměř na jakýkoli materiál a vytvářejte výtisky 
odolné proti poškrábání s inkousty HP Latex.1 S naším 
účinným systémem vytvrzování budou výtisky ihned suché 
a připravené k použití. 

Vysoká kvalita a produktivita
Získejte barvy, kvalitu a konzistenci podle svých představ 
díky tiskovým hlavám a spektrofotometru HP Latex. 
Optimalizátor HP Latex a náš pokročilý optický snímač 
médií umožňují dosáhnout vysoké kvality i při nejvyšších 
úrovních produktivity. 

Připravte se na udržitelnější přístup s energeticky 
úspornými tiskárnami2, inkousty na vodní bázi a výtisky bez 
zápachu3, které vám umožní orientovat se na interiéry. 
Navíc s našimi jednoduchými programy zpětného odběru 
lze vhodný spotřební materiál a tiskové materiály HP 
snadno vrátit nebo recyklovat.

Navrženo pro všestrannou udržitelnost 

 



Navrženo pro všestrannou udržitelnost 

Vítejte ve světě, který nezná „ne“

Co najdete v inkoustech HP Latex?

Technologie HP Latex používá k vytvoření odolnějších výtisků disperzní 
polymeraci na bázi vody.

Technologie HP Latex v sobě kombinuje více výhod než jakákoli 
konkurenční alternativa.

Prakticky neomezená 
univerzálnost využití 

Fáze nanášení

Tekutý inkoustový nosič 
nese latexové polymerové 
a pigmentové částice na 
povrch tiskového média.

Vyzařované teplo a umělé 
proudění vzduchu odpaří 
většinu vody a zanechají 
souvislou polymerní 
vrstvu.

Latexové částice vytvoří 
odolnou vrstvu chránící 
barvivo, díky čemuž 
mohou být výtisky ihned 
suché a připravené 
k okamžitému použití.

Fáze sušení Fáze vytvrzování

Vysoká kvalita 
a produktivita

Chytrý a udržitelný tisk

Tekutý inkoustový nosič
(voda, smáčedlo 
a zvlhčovadlo)

Pigmentové částice

Latexové polymerové 
částice
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Působivé technologie 
a možnosti



V dnešním tržním prostředí je upevnění konkurenční výhody klíčové. 
Díky větší univerzálnosti nanášení a tuhým i pružným výtiskům, 
které jsou ihned suché, nabízí technologie HP Latex skutečně 
kvalitní výstup při použití prakticky jakéhokoli materiálu. Vaše firma 
se může nově postavit každé výzvě a těšit se na každou příležitost. 

…grafika, která splňuje 
dnešní požadavky.
Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.
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Působivé technologie a možnosti

Rozšiřte svoji nabídku 
a nenechte si ujít 
nový potenciální zisk 
z přizpůsobených tapet 
a fototapet. 

Tapety

Poskytujte vynikající 
a jedinečné možnosti 
použití díky nabídce 
tisku na umělou kůži na 
bázi PU i PVC.

Syntetická kůže

Získejte možnost 
protažení i skládání 
médií bez obav 
z popraskání. 
Vše od pružných 
potisků po 
širokoformátové 
využití bez nutnosti 
laminování.

Plátna

Vytvářejte 
zajímavé 
a jedinečné vzory 
pro podlahy z PVC 
na míru potřebám 
vašich zákazníků.

Podlahy

Odlište se díky portfoliu 
s nabídkou omyvatelných 
řešení pro domácí 
výzdobu bez obav ze 
zápachu3.

Textil5 pro domácí 
výzdobu 

Přineste nové barvy, 
provedení a povědomí 
o vaší značce na trh 
s okenními roletami, 
žaluziemi a úpravami 
oken v interiéru.

Okenní rolety

Chytrá řešení pocházející od partnera, 
kterému můžete vždy věřit
Technologie HP Latex ještě více usnadňuje hledání správných médií pro každou práci. Podívejte se, jak vám naše 
široká nabídka médií a možností dokončování včetně komplexních řešení mohou pomoci podpořit nabídku pokrytí 
i vaši firmu. 

S více než 800 předními dodavateli po 
celém světě usnadňujeme vyhledání 
médií, která jsou certifikována pro inkousty 
HP Latex. Prozkoumejte nové možnosti 
využití a najděte ty správné materiály, které 
splní vaše očekávání.

Technologie HP a ColorPRO Média certifikovaná pro inkousty HP Latex4

Společnost HP nabízí širokou škálu tiskových materiálů 
navržených společně s inkousty a tiskárnami HP Latex 
pro dosažení optimální kvality obrazu, konzistence 
a spolehlivosti. Kromě toho jsou všechny materiály HP 
opatřené logem technologie ColorPRO navrženy tak, aby 
zajistily dokonalost barev a vysokou kvalitu tisku zaručující 
pozoruhodné výsledky. 

Prohlédněte si náš komplexní seznam kompatibilních médií na adrese hp.com/go/mediasolutionslocator

Výzdoba

Řešení médií HP

http://hp.com/go/mediasolutionslocator


Nabídněte konzistenci 
barev konkrétní značky 
při použití tuhých 
a pružných materiálů 
vhodných pro interiéry.

Akce a výstavy

Vytvářejte vysoce 
kvalitní a pratelné 
produkty, jako jsou 
trička, mikiny, nákupní 
tašky, zástěry a mnohé 
další.

Vlastní potisk oděvů

Rozšiřte svoji nabídku 
poutačů o řadu odolných 
textilií.5

Měkké poutače

Vytvářejte poutavá 
propagační reklamní 
řešení a zajistěte 
jednotnost barev u všech 
tuhých i pružných 
materiálů pro kampaně 
zákazníků.

Maloobchod

Nabízejte řešení v živých 
barvách i s podsvícením, 
která udělají dojem na 
každého.

Podsvícené poutače

Zajistěte své firmě růst 
výrobou vysoce kvalitních 
potisků na vozidla se  
snadnou instalací. Inkousty 
HP Latex produkují výtisky, 
které jsou na výstupu 
již suché, takže je lze 
okamžitě laminovat.

Potisk vozidel

Vytvářejte 
nezapomenutelné 
bannery a krytí 
budov, které vydrží 
i ve venkovních 
podmínkách.

Exteriérové poutače

Odlište se od 
konkurence s vysoce 
neprůsvitnou bílou 
barvou, která odolává 
efektu žloutnutí.6 

Okenní grafika

Vytvářejte detailní 
a odolné obrázky na 
stěny i okna a nálepky na 
vozidla.

Štítky a samolepky

Řekněte ano krátkým 
úlohám a vytvářejte 
velmi působivé obaly 
na zakázku. Flexibilní 
inkousty HP Latex 
umožňují ohýbání 
a skládání, aniž by 
docházelo k popraskání.

Obaly

Poutače

SOFTWARE SOLUTIONS

Řešení partnerů HP

Design a software Rastrování a správa barev Manipulace s médii Dokončovací práce
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Řešení a služby



Skvělá nabídka pro zákazníky – přesně to můžete nabídnout při 
sjednávání smlouvy a přesně to samé můžete očekávat od technologie 
HP Latex. Díky začleněnému portfoliu hardwaru, softwaru a služeb 
zjistíte, proč důvěra v kladnou odpověď na každý požadavek dalece 
překračuje hranice světa tiskáren. 

Ed Williams, Texton, Inc.

Nikde na světě nenajdete vzorník, 
který by obsahoval vše, co tato 
tiskárna dokáže nabídnout.

“
„
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Objevte chytrý tisk s aplikací HP PrintOS 
Získejte kontrolu nad výrobou a náklady prostřednictvím cloudové technologie, která 
poskytuje bezkonkurenční přehled o firemní činnosti, zjednodušuje výrobní procesy 
a podporuje růst. 

Řešení a služby

Zlepšete provozní operace 

Zabezpečení v cloudu
Společnost HP pracuje na zajištění těch nejvyšších 
standardů zabezpečení, která mají za úkol ochránit 
vaše informace. Naše datová centra dosáhla certifikace 
ISO 27001 a podle standardu zabezpečení dat (DSS) 
pro obor platebních karet (PCI) nesou označení 
„poskytovatelé služeb 1. úrovně“.

Získejte informace o připojených 
tiskárnách HP a sledujte stav, 
odstávky a spotřebu materiálu 
a inkoustu.

S automatickým zálohováním 
a obnovením konfigurací materiálu 
tiskárny se zbavíte opakovaných 
a časově náročných postupů 
nastavování. 

Se vzdálenou konfigurací tiskárny 
můžete tisknout opakující se úlohy 
konzistentně, i když úlohu tisknete 
na více kompatibilních tiskárnách.

Získejte přehled o každodenních 
projektech a dělejte informovaná 
rozhodnutí na základně dat 
v reálném čase, a to prakticky 
kdekoli a kdykoli.8

Optimalizace 
výroby za 

použití informací 
v reálném čase

Print Beat Mobilní aplikace 
PrintOS8

Configuration  
Center

Service Center pro 
poskytovatele  

tiskových služeb

Řízení tiskových 
operací kdykoli 

a kdekoli

Docílení 
konzistentní 

konfigurace barev

Otevírání a sledování 
veškerých servisních 

činností pomocí jednoho 
portálu9

Zaregistrujte se na adrese 
printos.com
Další informace jsou 
k dispozici na adrese 
hp.com/go/latexprintos

7

http://hp.com/go/latexprintos
http://printos.com
http://hp.com/go/latexprintos


Zajímavá řešení, příslušenství a služby

Podpořte svůj úspěch sebedůvěrou, kterou 
vám poskytne program HP Service Edge.

SILNÝ ZAČÁTEK

PODPORA RŮSTU

CHYTŘEJŠÍ PŘÍSTUP

Program HP Service Edge vám pomůže získat a udržet si konkurenční výhodu. 
Spolupracujeme s vámi od prvního dne, abychom vám pomohli zajistit rychlou návratnost 
investic.

Uveďte rychle tiskárnu do úplného provozního stavu a starejte se o výrobu bez externí pomoci. 
Operátory dokážeme rychle zaškolit, od instalace až po základní školení.

Podpořte produktivitu a znalosti v oblasti správy barev, abyste mohli zpracovávat lukrativnější zakázky 
s využitím podpory vyhrazeného místního technika10 a týmu služeb správy zákazníka, který vám bude 
prostřednictvím preventivní údržby také pomáhat během období špičky.

Mějte zaměstnance vždy kvalitně vyškolené a řešte potíže dříve, než ovlivní výrobu. Jsme připraveni vám 
v případě potřeby pomoci11 a dokážeme vás upozornit na potenciální problémy.

Řešení a služby

Další informace jsou k dispozici na adrese
hp.com/go/LFservices
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Působivý tisk



Pokud by vás zajímalo, která tiskárna HP Latex by pro vás byla ideální, 
jste na správném místě. V celém portfoliu najdete jen tu nejvyšší 
kvalitu obrazu a všestrannost použití technologie HP Latex. Pod tím 
vším se ale ukrývá jedno řešení, které bylo vytvořeno jako odpověď 
na vaše požadavky. Pojďme se na to podívat.

S výsledky jsem nadmíru spokojen... 
a reakce klientů jsou také skvělé. 
Jon Sherman, Flavor Paper

“ „
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Působivý tisk

Tiskárna HP Latex 315Tiskárna HP Latex 115

1,37 m 

775 ml

25 kg

12 m2/h
 

< 250 m2/měsíc

1 400 m2/měsíc

1,37 m 

400 ml

25 kg

12 m2/h
 

< 250 m2/měsíc

1 400 m2/měsíc 

Maximální šířka média 

Zásoba inkoustu 

Maximální role 

Rychlost – kvalita pro 
interiéry

Navrhovaný měsíční objem 

Maximální pracovní cyklus

Řešení pro tisk a řezání  
HP Latex 115 Plus

1,37 m

25 kg

400 ml

12 m2/h

< 150 m2/měsíc

1 400 m2/měsíc

135 cm, pouze u médií standardních 
formátů

Až 3G

Úhlopříčka až 113 cm/s

0,2 % pohybu nebo 0,25 mm podle 
toho, která hodnota je vyšší

Přítlak 0 až 400 g, v krocích po 5 g

Maximální šířka média

Maximální role 

Zásoba inkoustu

Rychlost – kvalita pro interiéry

Navrhovaný měsíční objem

Maximální pracovní cyklus

Maximální šířka řezu

Maximální zrychlení

Maximální rychlost řezu

Přesnost

Řezná síla

Tiskárna 
HP Latex

Řezačka 
HP Latex

Produkční tiskárny HP Latex 
(až 1,63 m)

Tisk a řezání HP Latex

Tiskárna HP Latex 365Tiskárna HP Latex 335

1,63 m 

775 ml

42 kg

17 m2/h
 

350 m2/měsíc

2 000 m2/měsíc

1,63 m 

775 ml

42 kg

13 m2/h
 

250 m2/měsíc 

1 500 m2/měsíc 



Působivý tisk

Tiskárna HP Latex 800WTiskárna HP Latex 700W Tiskárna HP Latex 800Tiskárna HP Latex 700

1,63 m 

3 l

55 kg 

25 m²/h
 

900 m2/měsíc 

3 500 m2/měsíc 

1,63 m 

1 l

55 kg 

21 m²/h
 

400 m2/měsíc 

2 700 m2/měsíc 

1,63 m 

3 l

55 kg 

25 m²/h
 

850 m2/měsíc 

3 200 m2/měsíc 

1,63 m 

1 l

55 kg 

21 m²/h
 

340 m2/měsíc 

2 500 m2/měsíc 

Řešení pro tisk a řezání  
HP Latex 315 Plus

Řešení pro tisk a řezání  
HP Latex 335 Plus

1,37 m

25 kg

775 ml 

12 m2/h

< 250 m2/měsíc

1 400 m2/měsíc

135 cm

Až 3G

Úhlopříčka až 113 cm/s

0,2 % pohybu nebo 0,25 mm podle toho, 
která hodnota je vyšší

Přítlak 0 až 600 g, v krocích po 5 g

1,63 m

42 kg

775 ml

13 m2/h

250 m2/měsíc

1 500 m2/měsíc

158 cm

Až 3G

Úhlopříčka až 113 cm/s

0,2 % pohybu nebo 0,25 mm podle toho, 
která hodnota je vyšší

Přítlak 0 až 600 g, v krocích po 5 g
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Působivý tisk

Průmyslové tiskárny HP Latex 
 s šířkou role až 3,2 m

Hybridní tiskárny 
HP Latex

Tiskárna HP Latex R1000

1 625 x 1 220 mm 

5 cm

Desky o šířce 1,64 m

3l inkoustové kazety (barevné a bílé)

K dispozici jen se sadou příslušenství HP Latex R1000 pro 
tisk z rolí

28 m2/h, 7 desek/h

Maximální velikost tuhých médií

Maximální tloušťka média

Maximální šířka média

Zásoba inkoustu 

Maximální role 
 

Rychlost – výroba pro interiéry 
(6 průchodů, 100 %)

Tiskárna HP Latex 1500

3,2 m 

5 l

Jedna role až 160 kg
Dvojitá role až 2x 70 kg

45 m2/h

3 000 m2/měsíc

12 000 m2/měsíc

Maximální šířka média

Zásoba inkoustu 

Maximální role 

Rychlost – vysoká kvalita pro interiéry

Navrhovaný měsíční objem 

Maximální pracovní cyklus



Tiskárna HP Latex R1000 Plus

1 625 x 1 220 mm 

5 cm

Desky o šířce 1,64 m

3l inkoustové kazety (barevné a bílé)

Jedna role až 68 kg
 

28 m2/h, 7 desek/h

Působivý tisk

Tiskárna HP Latex R2000 Plus

2 489 x 1 220 mm 

5 cm

Desky o šířce 2,5 m

5l inkoustové kazety (barevné), 3l bílé

Jedna role až 100 kg
 

43 m2/h, 14 desek/h

Tiskárna HP Latex 3600

3,2 m 

10 l

Jedna role až 300 kg
Dvojitá role až 2x 200 kg

77 m2/h

8 000 m2/měsíc

35 000 m2/měsíc 
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Vliv na životní prostředí



Vaše firma není zodpovědná jen za svoji práci, ale i za zdravější pracoviště. 
Technologie HP Latex používá inkousty na vodní bázi bez rozpouštědel. 
Tato inovace neznamená jen lepší přístup k životnímu prostředí, ale nabízí 
každému možnost chovat se udržitelněji.

Přínosy pro životní 
prostředí jsou rozsáhlé…
Jon Sherman, Flavor Paper

“ „
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Žádné výstražné štítky

Bez obsahu niklu15

Tisk bez zápachu3

Není nutná místní ventilace16

Nehořlavé13

Bez nebezpečných látek 
znečišťujících ovzduší17

Odolné proti  
vznícení13

Environmentální  
certifikáty12

Vliv na životní prostředí

Naše nová generace inkoustů HP Latex14 nabízí atraktivní ekologický a zdravotní 
profil jak pro poskytovatele tiskových služeb, tak pro jejich zákazníky. Inkousty 
HP Latex řeší otázky kvality vzduchu ve vnitřním prostředí12 a produkují výtisky 
bez zápachu,3 lze je proto používat ke značení a dekoraci interiérů, ať už jde 
o domácnosti, restaurace, maloobchody, nebo dokonce nemocnice. 

!

Ni

Využívat příležitosti k recyklaci spotřebních materiálů HP19 a vracet 
tiskové materiály HP20 prostřednictvím našich návratových 
programů.

Dále rozvíjet svůj ekologický profil se školicím programem 
HP EcoSolutions.

Vytisknout dokument potvrzující vaše ekologické zásluhy 
a hrdě si jej vystavit na viditelné místo.18

Jako majitel tiskárny HP Latex můžete:



Naše nová generace inkoustů HP Latex byla 
vyvinuta s důrazem na udržitelnost a splňuje 

tak důležité environmentální certifikace.22 

21

* 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).

19HP Planet Partners
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Pokud jste majitelem firmy, dali jste kus sebe sama 
do své práce i svých cílů. Technologie HP Latex byla 
navržena tak, aby vynesla vaši firmu na další úroveň. 
My všichni jsme skuteční lidé, kteří mají skutečný dopad, 
a stejně jako vy milujeme to, co děláme. 

Technologie HP je součástí 
budování naší firmy již od 
prvního dne.
Eero Valge | Artproof

„

“

Působivý růst



1  Testování odolnosti proti poškrábání a stálosti obrazu v laboratoři HP Image Permanence Lab. 
Odolnost vůči poškrábání je srovnatelná s rozpouštědlovými inkousty na samolepicím vinylu 
a PVC banneru. Porovnání odolnosti proti poškrábání vychází z testování inkoustů HP Latex 
třetí generace a reprezentativních rozpouštědlových inkoustů. Odhad provedený laboratoří 
HP Image Permanence Lab na řadě médií. Dostupnost funkcí a související účinnost se liší 
podle konkrétní tiskárny a některé prvky mohou být volitelné. Další informace jsou k dispozici 
v technických údajích pro jednotlivé produkty na adrese hp.com/go/latex.

2 Vybrané tiskárny HP Latex splňují certifikaci ENERGY STAR®, která dokazuje vynikající 
energetickou účinnost. ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné 
známky americké agentury EPA.

3 Existuje široká řada médií s velmi rozmanitými profily zápachu. Některá média mohou mít vliv 
na zápach konečného výtisku.

4 „Program certifikace médií“ společnosti HP (dále jen „program“) poskytuje výrobcům médií, 
dodavatelům a zákazníkům informace pro snadnější hodnocení kompatibility médií s tiskárnami 
a inkousty v oblasti grafických řešení HP. Média poskytují nezávislí výrobci třetích stran. Zapojení 
do programu a certifikace médií nelze považovat za propagování těchto médií či výrobců 
společností HP. Společnost HP neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu pro jakékoli médium 
zapojené do programu, mimo jiné včetně dostupnosti médií, kvality médií, účinnosti médií nebo 
změn výrobce, které by mohly mít vliv na jakékoli vlastnosti médií. Informace uvedené v tomto 
dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HP neposkytuje 
žádné prohlášení o úplnosti nebo přesnosti informací dostupných v rámci programu. Jediná 
záruka k produktům a službám společnosti HP je určena expresními záručními podmínkami 
přiloženými k těmto produktům a službám. Z žádných zde uvedených informací nelze vyvodit 
existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby 
ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Tyto informace poskytuje společnost HP 
bezplatně „tak, jak stojí a leží“. Společnost HP neposkytuje z hlediska těchto informací žádnou 
výslovnou ani předpokládanou záruku. Společnost HP nenese odpovědnost za žádné přímé, 
nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody, ať již na základě smlouvy, deliktu nebo 
jakékoli jiné právní teorie v souvislosti s poskytováním nebo používáním těchto informací.

5 Výkon se může lišit v závislosti na médiích. Další informace jsou k dispozici na adrese  
hp.com/go/mediasolutionslocator nebo se s žádostí o podrobnosti o kompatibilitě obraťte 
na dodavatele médií. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití textilních materiálů, které se 
neroztahují. Porézní textilie vyžadují použití sběrače inkoustu. Dostupnost funkcí a související 
účinnost se liší podle konkrétní tiskárny a některé prvky mohou být volitelné. Další informace 
jsou k dispozici v technických údajích pro jednotlivé produkty na adrese hp.com/go/latex.

6 Platné pro tiskárnu HP Latex R2000 Plus. Vysoká neprůsvitnost a odolnost vůči žloutnutí 
v průběhu času vychází z interního testování HP WeatherOmeter z října 2017 při použití potahu 
HP Latex (1 bod na pixel) na řadu tuhých a pružných nelaminovaných materiálů. Žloutnutí 
založené na L* a B* vzorků s bílým podtiskem. Podpora bílého inkoustu je volitelná – může 
vyžadovat nákup sady bílého inkoustu HP.

7 Aplikace HP PrintOS je kompatibilní s tiskárnami HP Latex řady 100, 300, 500, 1500, 3000 
a R, řadami tiskáren HP DesignJet Z6 a Z9+ a řadami tiskáren HP Stitch. Aplikace HP PrintOS je 
k dispozici také pro digitální tiskové stroje HP Indigo a průmyslové tiskové stroje HP PageWide.

8 Mobilní aplikace HP PrintOS je kompatibilní s mobilními zařízeními se systémem Android 4.0 
nebo novějším a mobilními zařízeními iPhone se systémem iOS 8 nebo novějším a vyžaduje 
připojení tiskárny a chytrého telefonu k internetu.

9 HP Service Center nepodporuje vytváření případů pro neoprávněné tiskárny.
10 Služby může poskytovat společnost HP nebo autorizovaný partner HP.

11 Některé služby závisí na tiskárně, smlouvě o poskytování služeb a regionální dostupnosti.
12 Latexové inkousty čtvrté generace disponují certifikací UL ECOLOGO®. Certifikace UL ECOLOGO® 

(UL 2801) je důkazem, že inkoust splňuje řadu kritérií, které jsou založené na různých atributech 
a životním cyklu a týkají se ochrany lidského zdraví i životního prostředí (viz ul.com/EL). 
Latexové inkousty HP mají certifikaci UL GREENGUARD GOLD. Certifikace UL GREENGUARD GOLD 
(UL 2818) je důkazem, že produkty jsou certifikovány podle norem UL GREENGUARD pro nízké 
emise chemických látek unikajících během používání do vzduchu ve vnitřním prostředí. Další 
informace jsou k dispozici na adrese ul.com/gg nebo greenguard.org.

13 Inkousty HP Latex na vodní bázi nejsou podle kritérií ministerstva dopravy USA a mezinárodních 
nařízení pro přepravu klasifikovány jako hořlavé ani výbušné kapaliny. Testování proběhlo podle 
metody Pensky-Martins Closed Cup a prokázalo bod vzplanutí vyšší než 110 °C.

14 Čtvrtá generace inkoustů HP Latex je kompatibilní s tiskárnami HP Latex R1000, R1000 Plus 
a R2000 Plus.

15 Při testování inkoustů HP Latex podle podmínek pro získání certifikace UL ECOLOGO® bylo 
zjištěno, že neobsahují nikl. Certifikace UL ECOLOGO® (UL 2801) je důkazem, že inkoust splňuje 
řadu kritérií, které jsou založené na různých atributech a životním cyklu a týkají se ochrany 
lidského zdraví i životního prostředí (viz ul.com/EL).

16 Splnění požadavků normy US OSHA nevyžaduje speciální větrací zařízení (filtraci vzduchu). 
Instalace speciálního větracího zařízení je na zvážení zákazníka – podrobnosti jsou k dispozici 
v průvodci pro přípravu místa instalace. Zákazníci se musí seznámit se státními a místními 
vyhláškami a nařízeními.

17 Inkousty HP Latex byly testovány na obsah škodlivých látek znečišťujících ovzduší (podle 
definice zákona USA o čistotě ovzduší „Clean Air Act“) podle metody 311 agentury EPA (testování 
proběhlo v roce 2013) a žádné látky nebyly zjištěny.

18 Certifikace ekologických vlastností je poskytovatelům tiskových služeb k dispozici jako 
prostředek k prokázání environmentálních vlastností tiskových produktů HP Latex zakoupených 
od společnosti HP a při používání podle pokynů. Tyto certifikace ekologických vlastností byly 
uděleny společnosti HP. Tisková studia a poskytovatelé tiskových služeb vyhledávají certifikace 
a ekoštítky přímo od certifikačních institucí. Společnost HP nenaznačuje ani neuděluje certifikaci 
ani environmentální štítky tiskárnám / poskytovatelům tiskových služeb ani nepodporuje 
zpracování těchto certifikátů jednotlivými zákazníky.

19 Spotřební materiál pro tisk vhodný k recyklaci se liší podle spotřebního materiálu a tiskárny. 
Dostupnost programu HP Planet Partners a možnost účasti je popsána na adrese hp.com/recycle; 
program nemusí být dostupný ve všech oblastech. Pokud program není ve vaší zemi dostupný 
nebo pokud vlastníte spotřební materiály, které do něj nejsou zahrnuty, poraďte se s místními 
úřady o vhodném způsobu likvidace.

20 Dostupnost programu zpětného odběru velkoformátových médií HP se liší. Některé 
recyklovatelné papíry HP lze recyklovat v rámci běžných recyklačních programů. Programy 
recyklace nemusí být ve všech oblastech dostupné. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese 
HPLFMedia.com/hp/ecosolutions.

21 Platí pro vybrané velkoformátové tiskové materiály HP. Ochranná známka BMG, licenční kód 
FSC®-C115319, viz us.fsc.org. Ochranná známka HP, licenční kód FSC®-C017543, viz us.fsc.org.  
Některé produkty s certifikací FSC® nejsou k dispozici ve všech oblastech. Informace 
o velkoformátových tiskových materiálech HP jsou k dispozici na adrese HPLFMedia.com.

22 Některé certifikace se nevztahují na všechny generace inkoustů HP Latex. Další informace jsou 
k dispozici v technických údajích pro jednotlivé produkty na adrese hp.com/go/latex. 
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