
Adatlap

Biztosíton élénk színeket gyors nyomtatással 
és érjen el meghökkentő kontrasztot a tiszta 
fekete használatával.
Számíthat az éles 4-point-os betüméret a 
HP Latex 10 pikoliteres tintacseppekre 
képes nyomtatófejekkel.
Válasszon a széles felhasználási lehetőségek 
közül, nyomtasson molinot/textilt/poszter 
papírt/ vásznat, tapétát vagy vinlyt.

Dinamikus biztonsági funkcióval rendelkező nyomtató. Csak eredeti HP chipet tartalmazó festékek kellékkel használható. Előfordulhat, hogy a nem HP chipet használó kellékek nem 
működnek, és a jelenleg működő kellékek a jövőben már nem fognak működni. További információ: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1. Kültéri mód (banner) 4 pass, 100%. Beltéri üzemmód (SAV) 6 pass, 100%. 2020 szeptemberében Avery 3001-en elvégzett belső HP-teszt alapján. A nyomtatási sebesség változhat az adaptív nyomtatási mechanizmus miatt, 
hogy elkerülje a képminőség hibáit.

2. A HP Latex tintákat a Tiszta levegőről szóló törvényben meghatározott veszélyes légszennyező anyagok (HAP) tekintetében az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége tesztelte a 311-es módszere szerint (a 
vizsgálatot 2013-ban végezték), és egyik alkotóelemét sem találták veszélyesnek.

3. Az alapanyagok széles választéka eltérő szagprofilokkal rendelkezik. Egyes hordozók befolyásohatják a végső nyomat szagát.
4. A tintapatron külső kartondoboza HP Eco-Carton, amely 100%-ban újrahasznosítható a helyi karton-/papírprogramokon keresztül. A belső anyagok, köztük a tintazsák 55%-ban újrahasznosíthatók, és ingyenesen 

visszaküldhetők a HP Planet partnerein keresztül. 
Partnerprogram műanyag alkatrészek újrafeldolgozására. Nulla hulladéklerakó terhelés. A tintazsák és a nyomtatófej visszavételéhez látogasson el a http://www.hp.com/recycle oldalra, ahol megtudhatja, hogyan vehet részt a HP 
Planet Partners programban; előfordulhat, hogy a program nem érhető el az Ön joghatóságában. Ha ez a program nem érhető el, a programban nem szereplő egyéb fogyóeszközökkel kapcsolatban, forduljon a helyi hulladékkezelő 
hatóságokhoz a megfelelő ártalmatlanítással kapcsolatban.

5. Lásd: http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator
6. A legtöbb HP nagyformátumú papíralapú nyomtatási anyag újrahasznosítható az általánosan elérhető újrahasznosítási programokon keresztül, vagy a régióspecifikus gyakorlatok szerint. Néhány HP adathordozó 

visszaküldhető az ingyenes, kényelmes HP nagyformátumú adathordozó-visszavételi programon keresztül. Előfordulhat, hogy a környéken nem léteznek programok. A részletekért lásd: http://www.HPLFMedia.com/hp/
ecosolutions. A nyomatlan és eredeti HP latex tintákkal nyomtatott HP nagy formátumú nyomtatási anyagok nem veszélyesek, és ártalmatlanításuk biztonságos. Lépjen kapcsolatba a helyi hulladékgazdálkodási hatósággal a helyi 
területspecifikus utasításokért.

Gyors telített színek akár 31m2/óra kültéri, 
21m2/óra beltéri nyomtatási sebességgel.1 
A HP PrintOS eszközökkel gyakorlatilag 
bármikor és bárhol irányíthatja a nyomtatási 
műveleteket, és fejlődhet a HP Learn 
képzéseivel.
Az intelligens kezelőfelület segítségével gyorsan 
előhozhatja az újranyomtatási feladatokat és a 
többszörös másolatokat, akár 100 munkát is 
eltárolhat.
Gyors és egyszerű, tengely nélküli 
betöltés és akár 55 kg-os alapanyag 
tekercsek befogadása.

HAP2, nincs szükség veszélyes anyagok 
figyelmeztető címkére, szagtalan nyomatok3.
Semmi nem kerül a szeméttelepre - a 
kartondoboz újrahasznosítható, a festékek és 
nyomtatófejek csomagolását a HP Planet 
Partnerek díjmentesen visszaveszik.4 

Válasszon a környezettudatos alapanyagok 
széles palettájáról. 5

A HP Latex nyomatok újrahasznosíthatók, 
visszaküldhetők, nem veszélyesek, és 
nyugodtan kidobhatók.6

HP Latex 700 Nyomtató

Szerezd meg azokat a nagy értékű 
munkákat , amelyekre vágysz

Győzd le a határidőket, okos és 
hatékony nyomtatással

Tegyél a fenntartható jövőért a HP 
Latex technológiával

Vállalj be nagyértékű munkákat és tegyél a fenntartható jövőért a HP 
Latex Technológiával

További információkért látogass el a http://www.hp.com/go/latex700series oldalra Csatlakozz a közösségünkhöz, találj 
eszközöket és beszélgess szakértőkkel. Látogass el a HP Latex Tudásközpontba https//hplatexknowledgecenter.com/
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Nyomtatási módok

Nyomtatási felbontás 1200 x 1200 dpi -ig

Festék típus Vízbázisú HP Latex festék

Festékkazetta 8 (fekete, cyan, light cyan, magenta, light magenta, sárga, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)

Kazetta mérete 1 L

Nyomtatófejek 8 (2 cyan/fekete, 2 magenta/sárga, 2 light cyan/light magenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Overcoat

Hosszú távú nyomtatási
 ismételhetőség

95% -os szíenek≤ 1.5 dE20002

Kezelés

Anyag típusok Ponyvák, öntapadó vinylek, filmek, szövetek, papírok, tapéták, vásznak, mesh, textilek,

Tekercs méret 254 - 1625-mm tekercsek (580 - 1625-mm tekercsek teljes támogatás)

Tekercs súly 55 kg

Tekercs átmérő 250 mm

Vastagság 0.5 mm-ig

Ponyvák; Displayek; Kiállítás és rendezvény grafikák; Kültéri jelzések; Beltéri poszterek; Beltéri 
dekoráció; Világító dobozhoz - filmek; Világító dobzokhoz - papírok; Fali dekor; POP/POS; Posterek; 
Textilek; Autó grafika; Üveg dekoráció; Matricák

Csatlakozók Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Nyomtató 2583 x 852 x 1402 mm

Szállítási 2800 x 1130 x 1270 mm

Működési terület 2793 x 2100 mm

Nyomtató 261 kg

Szállítási csomag 362 kg

HP Latex 700 Nyomtató, nyomtatófejek, karbantartó állomás, nyomtató állvány, feltekercserlő, 
felhasználói karbantartó készlet, széltartók, gyors útmutató, beállítási poszter, dokumentációs 
szoftver, tápkábelek, légtisztítók, alapanyag tartó tengely tárcsa

Működési hőmérséklet 15 - 30ºC

Működési páratartalom 20 - 80% Relaitv Páratartalom (nem lecsapódó)

Hangnyomás 60 dB(A) (aktív), 38 dB(A) (inaktív), <20 dB(A) (alvó)

Hangerő 7.8 B(A) (aktív), 5.5 B(A) (inaktív), <3.5 B(A) (alvó)

Fogyasztás 1.5-2.6 kW (5 kW csúcs) (nyomtatás), 95 W (készenlét)

Áramforrás bementei feszültség (automatikus kiválasztál) 200-240 V (±10%) 2 kábel és PE; 50/60 Hz (±3 Hz); 
2 tápkábel; maximum 13 A nyomtató tápkábel; maximum 9 A keményedő tápkábellel

Biztonsági IEC 60950-1+A1+A2 megfelel; IEC 62368-1 megfelel; USA és Kanada (CSA lista); EU (LVD, EN 
60950-1 és EN 62368-1 megfelel); Oroszország, Fehéroroszország, és Kazahsztán (EAC); Kína (CCC)

Elektromágnese A osztályú követelményeknek megfelel, beleértve: USA (FCC szabályok), Kanda (ICES), EU (EMC 
irányelv), Ausztrália és Új-Zéland (RCM), Japán (VCCI), Korea (KCC), Kína (CCC)

Környezetvédelmi ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, China, Korea, India, Ukraine, Turkey); REACH; EPEAT Silver;
OSHA; CE marking compliant; Meets AgBB criteria; French VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC
- Level 1

Egy év korlátozott hardver garancia

Y0U22B HP Latex 700 Nyomtató

21V10A
7HR16A
7HR18A
7HR19A
T7U73A

HP Latex 700/800 Felhasználói karbantartó csomag 
HP Latex 700/800 Textil kigészítő csomag 
HP Latex 700/800 Festék gyűjtő szivacs csomag 
HP Latex 700/800 Alapanyag adagoló kiegészítő 
HP Latex 500/700/800 Tisztító szivacs henger

4UU94A
4UU96A
4UV05A
4UV06A
4UV07A
4UV08A
4UV79A
4UV80A
4UV81A
4UV82A
4UV95A
4UV96A
4UV97A
4UV98A

HP 836 Optimizer Latex Nyomtatófej
HP 836 Latex karbantartó kazetta
HP 832Y 1-liter Fekete Latex Festék kazetta
HP 832Y 1-liter Cyan Latex Festék kazetta
HP 832Y 1-liter Magenta Latex Festék kazetta
HP 832Y 1-liter Sárga Latex Festék kazetta
HP 832 1-liter Light Cyan Latex Festék kazetta
HP 832 1-liter Light Magenta Latex Festék kazetta 
HP 832 1-liter Optimizer Latex Festék kazetta
HP 832 1-liter Overcoat Latex Festék kazetta
HP 836 Fekete/Cyan Latex Nyomtatófej
HP 836 Magenta/Sárga Latex Nyomtatófej
HP 836 Light Cyan/Light Magenta Latex Nyomtatófej 
HP 836 Overcoat Latex Nyomtatófej
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105 m²/óra - Max Sebesség (1-pass) 
31 m²/óra - Nagy Sebesség(4-pass) 
21 m²/óra - Gyors termelés (6-pass) 
17 m²/óra - Minőségi termlelés, Textilek és Backlitek (8-pass) 
16 m²/óra - Magas telítettség (12-pass) 

12 m²/óra - Magas telítettség Backlitre és Textilekre (14-pass)1

Tekercsadagoló, felcsévélő, tisztító szivacs henger3 automatikus levágó (vinylhez, 
ponyvához és vászonhoz4, papír alapanyagokhoz, és backlitfilmekhez)

5

A festékek nem tartalmaznak reaktív monomer kémiai anyagokat, ózonmentesek és 
megfelelnek a ZDHC standardnek.1 Új projekteket nyerhet szagtalan nyomatokkal, UL 
ECOLOGO®/UL GREENGUARD Arany tanusítványú festékekkel és még sok mással2
Az Eco-karton kazetták használata 80 %-kal csökkenti a műanyag terhelést és 66% csökkenti a 
CO2 kibocsájtást3 Nulla Hulladéklerakó terhelés—helyi kartondoboz újrahasznosítható pontok 
és a HP Planet Partnerek ingyenesen visszaveszik a belső festék zsákot4

Műszaki specifikáció
Nyomtatás

Alapanyag

Rendelési adatok
Termék

Felhasználás

Hálózat

Méretek (sz x mé x ma)

Súly

Doboz tartalma

Üzemeltetési környezet

Akusztikai tulajdonságok

Tanúsítványok

Garancia

Kiegészítők

Környezetvédelmi újdonságok

Kérjük hasznosítsd újra a nyomtató alkatrészeket, nyomatokat és kiegészítőket. Nézd meg a további 
lehetőségeket a weboldalunkon: http://www.hp.com/ecosolutions

Eurojet Hungária Kft
1044 Budapest Megyeri út 51. 

eurojet@eurojet.hu
+36 1 373 09 31

Eredeti HP nyomtatási kiegészítők

Áramellátás




