Datasheet

HP Latex 115 printer
Maak gemakkelijk en voordelig 54-inch grootformaatprints voor binnen en
buiten

Win klanten met een schitterende
weergavekwaliteit

Lever op dezelfde dag, accepteer
elke opdracht1

● Print een breed scala aan hoogwaardige
signage voor binnen en buiten, ook op
voordelige media zonder coating.

● Produceer een hoge kwaliteit bij hoge
snelheden: 12 m²/uur voor
indoorkwaliteit.5

● Maak indruk met zes kleuren HP
Latexinkt: u produceert fantastische
levendige kleuren en vloeiende
overgangen.

● Minder wachttijd: prints komen droog uit
de printer, klaar voor afwerking,
installatie en levering op dezelfde dag.

● Produceer professionele prints met een
hoge resolutie tot 1200 x 1200 dpi
standaard.
● Breng uw ideeën tot leven dankzij gratis
oplossingen, zoals de HP Signage Suite2
of de HP WallArt Suite3.

● Vermijd het risico van beschadiging met
krasbestendige prints zonder laminering
voor kortdurende toepassingen.4
● Betrouwbaar resultaat – prints zijn buiten
met laminering tot 5 jaar en zonder
laminering 3 jaar lichtbestendig.4

Handige intuïtieve bediening
● Maak printen eenvoudiger en bespaar
tijd/ruimte met automatisch onderhoud
en de mogelijkheid om aan de voorzijde
media te laden
● Snijd taken gemakkelijk en efficiënt met
de automatische X-as mediasnijder.
● Vervang zelf HP Latex inktcartridges en
printkoppen; schakel de printer uit zonder
gevaar voor printkopschade.
● Blijf als u weg bent in real-time
verbonden met de printer via de gratis HP
Latex mobiele app.6

Meer informatie is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/Latex115

1 De HP Latex 115 printer produceert een zeer breed aanbod aan indoor- en outdoor-toepassingen met één apparaat en ondersteunt veel meer toepassingen dan traditionele eco-solventprinters of printers met inkt op waterbasis.
2 Een HP Applications Center-account, een internetverbinding en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Kijk voor meer informatie op http://www.hpapplicationscenter.com.
3 Een HP WallArt-account, een internetverbinding en een aangesloten internet-compatibel apparaat zijn vereist. Kijk voor meer informatie op http://www. hpwallart.com.

4 Krasbestendigheid is vergelijkbaar met die van hard-solvent inkt op zelfklevend vinyl en pvc-banner. Schattingen van HP Image Permanence Lab op een reeks media. Krasbestendigheid is getest met HP Latexinkt en gelijkwaardige hard-solventinkt.

Lichtbestendigheid buiten is getest volgens SAE J2527 met HP Latexinkt op diverse media, waaronder HP media; bij blootstelling in verticale stand onder gesimuleerde nominale buitencondities voor geselecteerde warme en koude klimaten, inclusief blootstelling
aan direct zonlicht en water; de resultaten variëren naar gelang de omgevingscondities. Lichtbestendigheid bij laminering met HP Clear Gloss Cast Overlaminate. Resultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke media.
5 Indoorkwaliteitmodus (8-pass 6-kleuren).
6 HP Latex Mobile is compatibel met Android™ 4.1.2 of hoger en iOS 7 of hoger, de printer en de smartphone of tablet moeten met internet verbonden zijn.
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Technische specificaties

Bestelinformatie

Printen

Product
1QE01A

Printmodi

48 m²/uur – billboard (2-pass)
16 m²/uur – outdoor Plus (6-pass)
12 m²/uur – indoorkwaliteit (8-pass)
10 m²/uur – hoge kwaliteit voor indoor (10-pass)
6 m²/uur – backlit materiaal, textiel en canvas (16-pass)
5 m²/uur – textiel met hoge verzadiging (20-pass)

Printresolutie

1200 x 1200 dpi

Marges

5 x 5 x 5 x 5 mm

Typen inkt

HP latexinkt

Inktcartridges

Zwart, cyaan, licht-cyaan, licht-magenta, magenta, geel, HP latex-optimizer

Cartridgegrootte

400 ml

Printkoppen

6 (2 cyaan/zwart, 2 magenta/geel, 1 licht-cyaan/licht-magenta, 1 HP latex-optimizer)

Kleurconsistentie

Gemiddeld ≤ 1 dE2000, 95% van de kleuren ≤ 2 dE2000

Media
Verwerking

Rolinvoer; opwikkelspoel (optioneel); automatische mediasnijder (voor vinyl, media op
papierbasis, backlit polyesterfilm)

Mediatypen

Banners, zelfklevend vinyl, film, papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, (voor
textiel, mesh en andere poreuze materialen is een drager nodig)

Rolformaten

Rollen van 254 tot 1371 mm (rollen van 580 tot 1371 mm met volledige ondersteuning)
[10 to 54-in rolls (23 to 54-in rolls with full support)]

Rolgewicht:

25 kg (55 lb)

Roldiameter

180 mm (7.1 in)

Dikte

Tot 0,5 mm

Applicaties

Banners; Displays; Materiaal voor beurzen/evenementen; Signage voor buiten; Posters voor
binnen; Interieurdecoratie; Lichtbakken - film; Lichtbakken - papier; Muurposters; POP/POS;
Posters; Voertuigreclame
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Accessoires
F0M55A
HP 2-inch rolinvoeras voor 54-inch Latexprinter
F0M59A
HP Latex gebruikersonderhoudskit
W5A60A HP Latex 54-inch opwikkelspoel
Originele HP printkoppen
CZ677A
HP 831 cyaan/zwarte Latex printkop
CZ678A
HP 831 gele/magenta Latex printkop
CZ679A
HP 831 licht-magenta/licht-cyaan Latex printkop
CZ680A
HP 831 Latex-optimizer printkop
Originele HP inktcartridges en onderhoudssupplies
G0Y86A
HP 821 cyaan Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y87A
HP 821 magenta Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y88A
HP 821 gele Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y89A
HP 821 zwarte Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y90A
HP 821 licht-cyaan Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y91A
HP 821 licht-magenta Latex inktcartridge, 400 ml
G0Y92A
HP 821 Latex optimizer-inktcartridge, 400 ml
CZ681A
HP 831 Latex onderhoudscartridge
Service en support
HP 2 jaar HW-support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media voor Latex 115 U9TR5E
HP 3 jaar HW-support op de volgende werkdag met behoud van
defecte media voor Latex 115 U9TR6E
HP 1 jaar post-warranty HW-support op de volgende werkdag met
behoud van defecte media voor Latex 115 U9TR9PE
HP 2 jaar post-warranty HW-support op de volgende werkdag met
behoud van defecte media voor Latex 115 U9TS0PE

Interfacemogelijkhed Standaard: Gigabit Ethernet (1000Base-T)
en
Afmetingen (b x d x h)
Printer:

2307 x 840 x 1380 mm (91 x 33 x 54 inch)

Verpakking:

2553 x 762 x 1252 mm (100,5 x 30 x 49,5 inch)

Gewicht
Printer:

174 kg (384 lb)

Verpakking:

257,5 kg (568 lb)

Inhoud van de doos

HP Latex 115 printer; printkoppen; onderhoudscartridge; printeronderstel; rolinvoeras;
gebruikersonderhoudskit; kantgeleiders; handige naslaggids; installatieposter;
documentatiesoftware; FlexiPrint BASIC HP Edition RIP; netsnoeren

Omgevingscondities
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 ºC
Relatieve
luchtvochtigheid, in
bedrijf

59 tot 86 ºF

Geluid

Geluidsdruk: 54 dB (A) (tijdens printen) < 15 dB (A)
Geluidskracht: 7,2 B (A) (tijdens printen) < 3,5 B(A)

Voeding
Verbruik

2,2 kW (printen); 70 watt (standby); < 2,5 watt (slaapstand)

Vereisten

Ingangsspanning (zelfinstellend) 200 tot 240 V (± 10%) twee-dradig en PE; 50/60 Hz (±3 Hz);
twee netsnoeren; max. 3 A voor de printer en max. 13 A per uitharding

Certificering
Veiligheid

Compatibel met IEC 60950-1+A1+A2; VS en Canada (CSA-registratie); EU (LVD- en EN
60950-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC); Argentinië (IRAM); China
(CCC); India (BIS)

Elektromagnetisch

Compatibel met de vereisten voor Klasse A: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn),
Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC), Rusland, Wit-Rusland
en Kazachstan (EAC)

Omgeving

ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU, China, Korea, India, Oekraïne, Turkije); REACH; EPEAT Bronze;
OSHA; Compatibel met CE-merk

Garantie

1 jaar, mits de HP Latex End of Installation-registratie door een geautoriseerde reseller wordt
uitgevoerd
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