Veri sayfası

HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı
HP Latex dijital dekorasyon malzemesi baskı özellikleri sayesinde
işletmenize yeni fırsatlar yaratın

HP Latex ile işinize ekstra değer kazandırın

Verimli bir dijital üretim süreci yürütün

Dijital dekorasyon malzemesi üretiminizi
artırın

Kanıtlanmış HP Latex Teknolojisiyle hızlı ve kısa
tirajlı koleksiyonlar gibi yenilikçi ve yüksek kaliteli
uygulamalar sunun.

Bu yazıcı iş akışınıza son derece uygundur:
Ruloların boyutunu değiştirmek zorunda
kalmadan dijital teknolojiyle baskı alın.

UV ile mümkün olmayanı elde edin: Baskı
malzemesindeki dokuları koruyun ve yumuşak
geçişlerle keskin görüntüler oluşturun.

1,2 ton ağırlığında 119,4 cm (47 inç) çapında
büyük boy rulolara baskı alın ve otomatik eğim
dengeleme özelliğinden yararlanın.

Maliyetli analog kurulumlardan, sürekli
tekrarlanan uygulamalardan kaçının ve
özelleştirilmiş kısa tirajlı baskı işleri oluşturun.

Sürdürülebilirlikte daha iyi bir yaklaşım: Su bazlı
HP Latex Mürekkepler önemli tüm sertifikalara
sahiptir.1

HP PrintOS uygulamalarıyla HP Latex yazıcınızı
tesiste ve çevrimiçi ortamda izleyin.

Proaktif ve önleyici hizmetler uygulanabilen bu
akıllı yazıcıyla çalışma süresini maksimum
düzeye çıkarın.

Talep üzerine toplu baskı alarak envanterinizi
azaltırken tasarım portföyünüzü genişletin.

Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/latex3800
Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi’ni ziyaret edin: http://www.hp.com/communities/LKC
Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu
anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

1 HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle karşılaştırılmasına ve yayınlanan MSDS/SDS'lere ve/veya dahili değerlendirmeye dayanmaktadır. Belirli özelliklerin performansı,

rakip ürünlere ve mürekkep teknolojisine/formülüne göre değişiklik gösterebilir. Matbaalar/baskı hizmeti sağlayıcılar sertifikalar ve eko-etiketler için onaylama kuruluşlarına doğrudan başvurmalıdır. HP, matbaalara/baskı
hizmeti sağlayıcılara sertifika veya eko-etiket sağladığını ima etmez veya sağlamaz ve söz konusu sertifikaları almak için müşterilerin bireysel çalışmalarını desteklemez.
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Teknik özellikler

Sipariş bilgileri

Baskı

ürün

Baskı modları

27 m²/sa (290 ft²/sa) - Yüksek Doygunlukta Duratrans (18 geçişli 6 renk %230)
44 m²/sa (470 ft²/sa) - Tekstil ve Kanvas (10 geçişli 6 renk %170)
77 m²/sa (830 ft²/sa) - İç Mekan Yüksek Kaliteli (6 geçişli 6 renk %100)
120 m²/sa (1290 ft²/sa) - Dış Mekan (3 geçişli 6 renk %80)
180 m²/sa (1950 ft²/sa) - Pano (2 geçişli 4 renk %70)

Baskı çözünürlüğü

1200 x 1200 dpi'ye kadar

Mürekkep türleri

HP Latex Mürekkepler

Mürekkep kartuşları

7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici)

Kartuş boyutu

10 l

Baskı kafaları

7 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, HP Latex Optimize Edici)

Uzun süreli baskı
tekrarlanabilirliği

Ortalama ≤ 1,0 dE2000, renklerin %95'i ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 Döşeme modunda1

Baskı ortamları
İşleme

Büyük boy rulodan büyük boy ruloya, büyük boy rulodan boşluğa, büyük boy rulodan toplayıcıya

Baskı malzemesi türleri

Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvas, döşeme, sentetik deri,
dekolaminatlar ve gözeneksiz storlar

Rulo boyutu

3,2 m'ye kadar (126 inç'e kadar)

Rulo ağırlığı

Mile bağlı olarak 1200 kg'a kadar (Mile bağlı olarak 2646 lb'a kadar)

Rulo çapı

120 cm'ye kadar (47,25 inç'e kadar)

Kalınlık

En fazla 0,4 mm (varsayılan); En fazla 2,0 mm (özel taşıyıcı yükseklik ayarı ile) (0,015 inç'e kadar (varsayılan);
0,08 inç'e kadar (özel taşıyıcı yükseklik ayarı ile))

Uygulamalar

Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; İç dekorasyon;
POP/POS

3DB03A

1ML40A
3WV57A
3WV58A
3WV59A
4CX43A

HP Latex 3000 Kenar Tutucu Seti
HP Latex 3800 Jumbo 126 inç 6 inç Mil
HP Latex 3800 Jumbo 98 inç 6 inç Mil
HP Latex 3800 Jumbo 98 inç 3 inç Mil
HP Latex 3800 Jumbo 126 inç 6 inç Çelik Mil

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri
CR327A
CR328A
CR329A
CR330A
CR339B
G0Y72A
G0Y73A
G0Y74A
G0Y75A
G0Y76A
G0Y77A
G0Y78A

HP 881 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası
HP 881 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası
HP 881 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası
HP 881 Lateks Optimizasyon Baskı Kafası
HP 881 Lateks Temizleme Rulosu
HP 3M 891 10 Litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
HP 3M 891 10 Litrelik Latex İyileştirici Mürekkep Kartuşu

Servis ve Destek
Sunulan destek hizmetini genişletmek isterseniz:
H0HX4AC HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi
H0JR1AC HP Genişletilmiş Hizmet, Bakım ve destek genişletme sözleşmesi

ECO ile ilgili önemli bilgiler
Baskı operasyonları için daha iyidir: Tehlike uyarı etiketleri veya HAP içermez ve
yerelleştirilmiş havalandırma gerektirmez1
Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar: Kokusuz baskılar2 çözücülerin,
UV'nin giremediği yerlerde kullanılabilir
Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik
katar
HP Latex Mürekkepler, UL ECOLOGO® ve UL GREENGUARD GOLD Sertifikalıdır.3

Bağlantı
Arabirimler

HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı

Aksesuarlar

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Boyutlar (g x d x y)
Yazıcı

6 x 6,5 x 1,9 m (giriş birimi ile yazıcı); 6 x 9,3 x 1,9 m (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı) (20 x 21,3 x 6,2 ft (giriş
birimi ile yazıcı); 20 x 30,5 x 6,2 ft (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı))

Lütfen büyük geniş format yazıcı donanımını ve baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün.
Nasıl yapabileceğinizi web sitemizden öğrenin hp.com/ecosolutions

Gönderim

5,9 x 1,9 x 2,2 m (yazıcı); 5,3 x 2,3 x 2,5 m (her bir giriş ve çıkış birimi) (19,2 x 6,3 x 7,1 ft (yazıcı); 17,5 x 7,4 x
8,3 ft (her bir giriş ve çıkış birimi))

1

Çalışma alanı

8 x 9 m (giriş birimi ile yazıcı); 8 x 14 m (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı) (26 x 30 ft (giriş birimi ile yazıcı); 26 x 46
ft (giriş ve çıkış birimleri ile yazıcı))

Ağırlık
Yazıcı

1900 kg (yazıcı); 2061 kg (her bir giriş ve çıkış birimi) (4189 lb (yazıcı); 4544 lb (her bir giriş ve çıkış birimi))

Gönderim

3000 kg (yazıcı); 3261 kg (her bir giriş ve çıkış birimi) (6614 lb (yazıcı); 7189 lb (her bir giriş ve çıkış birimi))

Kutunun içeriği

HP Latex 3800 Büyük Boy Yazıcı; HP 881 Latex Baskı Kafaları; HP 881 Latex Temizleme Rulosu; 126 inç mil
(x2); HP Dahili Baskı Sunucusu; HP web kamerası; Yazılım belgeleri; Kullanım kılavuzu; Baskı malzemesi kenar
tutucuları (x4); Dahili bıçaklar (x4); Orijinal HP örnek baskı malzemesi; Temizleme sarf malzemeleri; Mil
destekleri (x2); Pnömatik tabanca

Ortam koşulları

1 CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca

Çalışma sıcaklığı

15 - 30ºC (59 - 86ºF)

Çalışma nemi

%20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

Akustik
Ses basıncı

EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez. ABD OSHA
gerekliliklerini karşılamak için yerleşik havalandırma donanımı (hava filtresi) gerekmez. Yerleşik
havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır. Ayrıntılar için Alan Hazırlama
Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin, yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri
incelemesi gereklidir.
2
Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri,
son çıktının koku performansını etkileyebilir.
3
UL ECOLOGO® Sertifikası - UL 2801, mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin
kriterlere göre kullanım ömrü gibi çeşitli niteliklere uygun olduğunu gösterir (bkz
http://www.ul.com/EL). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası - UL 2818, ürünlerin UL'nin
GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına
düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için bkz http://www.ul.com/gg
veya http://www.greenguard.org.

CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen
duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir.
Geçerli HP kapsama alanları dışındaki teslimat desteği hizmetlerinde seyahat ücretleri, daha
uzun yanıt süreleri ve yenileme veya onarım taahhüdü saatlerinin azalması söz konusu olabilir
(Ayrıntılı bilgi için HP Satış Temsilcinizle iletişime geçin).

< 67 dB(A) (operating); < 60 dB(A) (idle);

Güç
Tüketim

10 kW (tipik) - yüksek kaliteli iç mekan modu (6 geçişli); 11 kW (tipik) - dış mekan modu (3 geçişli); 5 kW (tipik) giriş ve çıkış birimleri

Sertifikalar
Emniyet

IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 ve
EN1010-1); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)

Elektromanyetik

Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)

Çevresel

WEEE; RoHS (AB, Türkiye, Ukrayna); REACH; CA 65 Yasası; ErP Ecodesign Direktifi

Garanti

3 yıl Bakım ve Destek hizmeti: Altı aylık sınırlı donanım garantisi; 2,5 yıl HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek.
Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde sunulan HP'nin hizmet ve destek seçenekleri
hakkında daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/support.
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