Impressora HP Latex 370
Obtenha uma impressão ainda mais autónoma a um custo de
funcionamento inferior

Expanda as suas aplicações – supere as expectativas
dos clientes

Mantenha os custos de funcionamento baixos com os
tinteiros de 3 litros

● Obtenha margens superiores2 ao imprimir em substratos de sinalização
tradicionais e em muitos mais materiais – incluindo os têxteis1 – até 1625
mm (64 polegadas).

● Ajude a reduzir o custo por impressão com os tinteiros de látex HP 871 de 3
litros económicos.2

● Obtenha novos espaços interiores que as tintas solventes não conseguem,
como a preocupação com a saúde humana e ambiental – as impressões com
tinta de látex HP à base de água são inodoras.
● Supere a concorrência e ganhe novos clientes em normas ecológicas com as
impressões e tintas que cumprem os critérios AgBB e a certificação UL
GREENGUARD GOLD.3

● Poupe tempo: reduza as substituições de tinteiros e troque os tinteiros de
impressão durante a impressão.
● Reduza o tempo despendido: O HP Custom Substrate Profiling e o
espectrofotómetro i1 incorporado tornam a criação de perfis ICC automática7.
● Menos desperdício e eliminação de tinteiros e impressão mais saudável com
a HP Latex – não requer ventilação especial ou HAPs.8

● Impressione os seus clientes: produza uma qualidade de imagem precisa,
consistente e repetível com cura de elevada eficiência, 6 cores e 1200 dpi.

Desfrute da entrega no próprio dia para uma produção
ainda mais autónoma
● Aumente com confiança a impressão autónoma com os tinteiros de 3 litros e
a monitorização remota HP Latex Mobile.4
● Alcance altas velocidades de produção e evite o tempo de espera – as
impressões saem totalmente secas e prontas para o acabamento e a
entrega.
● Elevada qualidade a alta velocidade: 31 m²/h de qualidade de exterior a alta
velocidade com HP OMAS, HP Latex Optimiser5.
● Proporcione resultados fiáveis: impressões resistentes a riscos no exterior
que duram até 5 anos com laminação e 3 anos sem laminação.6

1O desempenho pode variar dependendo do suporte – para obter mais informações, consulte

http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator. Para obter melhores resultados, utilize têxteis que não esticam. O coletor de
tinta é necessário para têxteis porosos.
2Para a impressora HP Latex 370 com tinteiros de látex HP 871 de 3 litros, económicos e de alta capacidade, comparativamente
à impressora HP Latex 360 com os tinteiros de látex HP 831 de 775 ml.
3Aplicável às tintas de látex HP. A Certificação UL GREENGUARD GOLD da UL 2818 demonstra que os produtos são certificados
de acordo com as normas GREENGUARD da UL para baixas emissões de químicos para o ar interior durante a utilização do
produto. Para obter mais informações, visite http://www.ul.com/gg ou http://www.greenguard.org. A solução HP WallArt
impressa em Papel de Parede HP sem PVC e outras impressões em Papel de Parede HP sem PVC com tintas de látex HP
cumprem os critérios AgBB relativos à avaliação, em termos de saúde, das emissões VOC de produtos usados em interiores de
edifícios, consulte
http://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/ausschuss-zur-gesundheitlichenbewertung-von.
4Suporta apenas impressoras HP Latex série 300. O suporte de impressora adicional será anunciado quando estiver disponível.
O HP Latex Mobile é compatível com o Android ™ 4.1.2 ou posterior e com dispositivos digitais móveis iPhone com o iOS 6 ou
posterior e requer que a impressora e o smartphone estejam ligados à Internet.
5Impressões com qualidade de faixa em modo exterior (4 passagens, 4 cores).
6Estimativas do HP Image Permanence Lab numa variedade de suportes. Comparação de resistência a riscos baseada nos
testes das tintas de látex HP e tintas solventes. Estabilidade da apresentação exterior testada de acordo com a SAE J2527 com
tintas de látex HP numa variedade de suportes, incluindo suportes HP; numa orientação vertical em condições de apresentação
no exterior nominais simuladas para climas frios e quentes, incluindo exposição à luz solar direta e à água; o desempenho pode
variar à medida que as condições ambientais mudam. Estabilidade da apresentação laminada com HP Clear Gloss Cast
Overlaminate. Os resultados podem variar com base no desempenho dos suportes específicos.
7A criação de perfis ICC com o espectrofotómetro não suporta têxteis e faixas.
8Com base numa comparação da tecnologia de tintas de látex HP com a de concorrentes com liderança de quota de mercado a
partir de dezembro de 2013 e análise de MSDS/SDSs publicadas e/ou avaliação interna. O desempenho de atributos específicos
pode variar consoante o concorrente e a tecnologia/formulação da tinta. O equipamento de ventilação especial (filtração do ar)
não necessita de satisfazer os requisitos OSHA dos EUA. A instalação de equipamento de ventilação especial é à discrição do
cliente. Consulte o "Site Preparation Guide" (Guia de Preparação do Local) para obter mais informações. Os clientes devem
consultar os regulamentos e requisitos locais e do estado. As tintas de látex HP foram sujeitas ao teste de Poluentes Insalubres
do Ar, conforme definido no Clean Air Act (Lei para o Ar Limpo), segundo o Método 311 da Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos (testes realizados em 2013) e nenhuma foi detetada como tal.

Impressora HP Latex 370

Especificações técnicas

Informação para encomenda

Impressão

Produto
L4R41A

Modos de
impressão

Velocidade máxima (1 passagem): 91 m²/h
Alta velocidade em modo exterior (4 passagens): 31 m²/h
Exterior extra (6 passagens): 23 m²/h
Qualidade de interior (8 passagens): 17 m²/h
Elevada qualidade de interior (10 passagens): 14 m²/h
Aplicações retroiluminadas, têxteis e telas (16 passagens): 6,4 m²/h
Têxteis de elevada saturação (20 passagens): 5 m²/h

Resolução de
impressão

Até 1200 x 1200 ppp

Margens

5 x 5 x 0 x 0 mm (sem suportes de extremidade)

Tipos de Tinta

Tintas HP de Látex

Tinteiros

Preto, ciano, ciano claro, magenta claro, magenta, amarelo, HP Latex Optimizer

Cabeças de
impressão

6 (2 ciano/preto, 2 magenta/amarelo, 1 ciano claro/magenta claro, 1 HP Latex
Optimizer)

Suportes de impressão
Processamento

Alimentação a partir de rolo de papel; Bobina de enrolamento; Cortador
automático (para vinil, suportes à base de papel, película de poliéster
retroiluminada)

Tipos de suportes Faixas, vinis autocolantes, películas, tecidos, papéis, revestimentos de paredes,
de impressão
tela, sintéticos, malha, têxteis
Tamanhos dos
rolos

Rolos de 254 a 1625 mm (rolos de 580 a 1625 mm com suporte completo)

Peso do rolo

42 kg

Diâmetro do rolo

250 mm

Espessura

Até 0,5 mm

Aplicações

Faixas; Expositores; Faixas frente e verso; Gráficos de exposições, eventos;
Sinalização exterior; Cartazes de interior; Decoração interior; Caixas de luz película; Caixas de luz - papel; Murais; POP/POS; Cartazes; Têxteis; Gráficos para
veículos

Conectividade

Padrão: Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Conteúdo da embalagem
Impressora HP Latex 370; Kit de atualização HP Latex 871,
3 litros; Cabeças de impressão; Cartucho de manutenção;
Coletor de tinta; Protetor do vidro de impressão de saída;
Suporte para a impressora; Eixo; Bobina de enrolamento;
Acessório de carregamento; Kit de manutenção de
utilizador; Pega de extremidades; Guia de referência
rápida; Cartaz de configuração; Software de
documentação; Cabos de energia

Acessórios
D8J24A
Recolha de tintas HP Latex 360
F0M56A
Eixo de 2 pol. de Impressora HP Latex de 64 pol.
F0M58A
Eixo de 3 pol. de Impressora HP Latex de 64 pol.
F0M59A
Kit de manutenção p/ o utilizador HP Latex 3x0
Cabeças de impressão HP originais
CZ677A
Cabeça de impressão HP Latex 831 Ciano/Preto
CZ678A
Cabeça de impressão HP Latex 831 Amarelo/Magenta
CZ679A
Cabeça de impressão HP Latex 831 Magenta Claro/Ciano
Claro
CZ680A
Otimizador de cabeça de impressão HP Latex 831
Tinteiros HP originais e consumíveis de manutenção
CZ681A
Tinteiro de manutenção HP Latex 831
CZ692A
HP 831B 775-ml Light Cyan Latex Ink Cartridge
CZ694A
Tinteiro HP Latex 831C Preto de 775 ml
CZ695A
Tinteiro HP Latex 831C Ciano de 775 ml
CZ696A
Tinteiro HP Latex 831C Magenta de 775 ml
Serviços e suporte
U7VD2E - Suporte de hardware para HP Latex 370 VK-1 SMK3, no dia
útil seguinte, com retenção de suportes defeituosos, 2 anos
U8PD3E - Suporte de hardware para HP Latex 370, no dia útil seguinte,
com retenção de suportes defeituosos, 2 anos
U8HU3PE - Suporte de hardware para HP Latex 370, no dia útil
seguinte, com retenção de suportes defeituosos, pós-garantia, 1 ano

Dimensões (l x p x a)
Impressora:

2561 x 840 x 1380 mm

Embalagem:

2795 x 760 x 1705 mm

Peso
Impressora:

231,5 kg

Embalagem:

330 kg

Acústica

Pressão sonora: 55 dB(A) (impressão) < 15 dB(A) (inativa)
Potência sonora: 7,4 B(A) (impressão) < 3.5 B(A) (inativa)

Alimentação
Consumo

4,6 kW (impressão); 85 watts (pronta); < 2,5 watts (inativa);

Requisitos

Tensão de entrada: 200 a 240 V CA (+/- 10%), dois fios e PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz);
Dois cabos de energia; 16 A máximo por cabo de energia

Certificação
Segurança

Em conformidade com IEC 60950-1+A1; UE (em conformidade com LVD e
EN60950-1); Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão (EAC)

Electromagnético

Em conformidade com os requisitos da Classe A, incluindo UE (Directiva EMC)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para o hardware

Para conhecer todo o portfólio HP Large Format Printing Materials (materiais de impressão de grande formato), consulte globalBMG.com/hp.
Para mais suportes e tamanhos para grandes formatos HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que
acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são
da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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