Gegevensblad

HP inkjet webpers-reeks

Welkom in een wereld
van hoge productiviteit en
veelzijdigheid op het
gebied van afdrukken met
de HP inkjet webpersen.

De kracht van JA-zeggen.
Met HP kunt u vaker ja zeggen: ja tegen meer toepassingen, ja tegen meer media, ja
tegen meer klanten en ja tegen meer groei. HP inkjet webpers-oplossingen leveren
ongekende veelzijdigheid, constante kwaliteit en overtuigende financiële voordelen.
Dit alles zorgt voor meer flexibiliteit voor uw bedrijf en meer manieren om goed te
presteren in een veranderende markt.

Ruime keuze uit afdrukplatformen
Het HP inkjet webpers-portfolio biedt een scala aan platformen en opties voor
verschillende toepassingen en markten.
Wees toonaangevend in de markt met de uitstekende productiviteit van het
42 inch-platform, baseer uw businessmodel op de 20 of 30 inch brede kleureninkjet
webpersen of maak grote stappen voorwaarts met baanbrekende monochrome
productiviteit. Meerdere snelheids-, kleur- en zwart-wit-opties bieden unieke
mogelijkheden om te voldoen aan alle zakelijke behoeften.

Grote veelzijdigheid aan toepassingen en een enorme
selectie aan mediaopties
HP T200 kleureninkjet webpers-reeks

Bedenk nieuwe concepten en breid uw werkzaamheden uit. Met een HP inkjet webpers
kunt u voldoen aan printbehoeften van klanten voor grote volumes voor een scala aan
toepassingen: van boeken, kranten, catalogussen en tijdschriften tot mailings, commerciële
afdrukken, marketingmateriaal, posters en meer.
Met de flexibiliteit om af te drukken op een groot, groeiend aantal voor inkjet
geoptimaliseerde en andere media, heeft u tal van mogelijkheden om de kwaliteit,
prijs en productiviteit te leveren die nodig zijn voor uw toepassingen.

HP T300 kleureninkjet webpers-reeks

HP probeert een zo ruim mogelijke mediakeuze mogelijk te maken met de volgende
initiatieven:
• ColorPRO-technologie: Papier dat is ontwikkeld met de ColorPRO-technologie is
geoptimaliseerd voor gebruik met de inkjet webpersen van HP om uitstekende kleuren
en professionele kwaliteit te leveren bij hoge productiesnelheden.

HP T400 kleureninkjet webpers-reeks

• Gecertificeerde media: Met het mediacertificeringsprogramma kunt u gemakkelijk en snel
media identificeren van toonaangevende producenten wereldwijd die compatibel is met
inkjet webpersen van HP.
• HP Priming Agent Solution: Speciaal ontworpen voor gebruik met HP kleureninkjet
webpersen. Met deze voorbereidingsoplossing kunt u kosteneffectief hoogwaardige
afdrukken maken op standaard gecoat offsetpapier.
• HP Bonding Agent: Met HP Bonding Agent bent u verzekerd van hoogwaardige
consistente resultaten op standaard offsetmedia zonder coating en sommige soorten
gecoat papier.
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Ga voor meer informatie over de mediaopties voor de inkjet webpersen van
HP naar hp.com/go/webpressmedia

Meld u aan voor updates
hp.com/go/getupdated
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