Diga SIM para: Telas!

com tecnologia HP Látex

Resumo

A impressão de telas é a impressão sobre uma imagem gráfica no característico
material de tecido áspero normalmente usado por pintores. Uma ampla seleção de
materiais de telas com certificação HP Látex permite que você escolha o tamanho e a
suavidade do tecido. As mídias listadas aqui possuem certificação para aceitar tintas
HP Látex oferecendo qualidade de cores inigualável, enquanto mantém a textura
desse material exclusivo para obras de arte personalizadas e diferenciadas. Graças à
flexibilidade das tintas HP Látex, uma vez que a tela é impressa, você pode instalá-la
facilmente sem o risco de fissuras na tinta.
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Etapas do processo

Recursos adicionais no
canal HP Graphics Arts no YouTube:

Estiramento

1. Identifique a arte final adequada para esse material exclusivo.
2. Use a ferramenta on-line HP Application Center para preparação de arquivos
de impressão e escolha dentre três acabamentos para as laterais da moldura:
Espelhamento, Natural ou Cor sólida.
• Você pode criar uma tela única ou multitelas (layout lado a lado)
• Linhas de corte e marcas de referência para dobras são aplicadas
automaticamente
• Coloque um rolo de material de tela na impressora
3. Faça download do perfil de mídia correspondente usando diretamente o painel frontal
da impressora ou a partir do Localizador de soluções de mídia da HP.
4. Envie a imagem para a impressora HP Látex.

Materiais necessários
•
•
•
•
•

Impressora HP Látex
HP Application Center
Substrato de tela certificado para tintas HP Látex
Moldura de madeira para tela, do tamanho de sua preferência
Alicate para tela, tesoura
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Recursos adicionais no
canal HP Graphics Arts no YouTube:
• Impressão de tela com HP Látex:
pesquise pelas palavras-chave
“media canvas” (tela de mídia)
• Como esticar uma impressão de
tela: pesquise pelas palavraschave “stretch canvas” (esticar
tela)
• Como esticar uma impressão
de tela de grandes formatos:
pesquise pelas palavras-chave
“wide canvas” (tela grande)
• Explore as possibilidades da tela:
pesquise pelas palavras-chave
“explore canvas” (explorar tela)

Marcas certificadas
Fornecedor de mídia
Advantage
Aurora

Berger

Breathing Color
Fisher
Fredrix

Heytex
Mídia HP
Junkers & Muellers GmbH
SIHL Digital Imaging
Soyang
Ultraflex

Referência
Optima Opti-Solve Designer Canvas
Aurora AC Matta Canvas
Expressions Semi-Gloss Canvas
Expressions Gloss Canvas
Expressions Satin Canvas
4235-60 Fineart Canvas Rubens
4448-66 Canvas Banner Matisse FR
4449-60 Canvas Banner Warhol FR
Muse 200 Satin
GF 4394 Art Canvas
Select – 901 SJ Canvas
Artisan – 901 SGSJ Canvas
558LX Natural Canvas
TEMPO 575SJ
H7835-0296 digitex superior
Tela acetinada HP Premium
Tela acetinada HP Everyday
Mediatex® Troja SE
3379 Turbo Canvas
3378 Turbo Canvas Solvent
ST-011SJ
True Canvas Giclee 65/35 Matte LTX

Perfis de mídia/informações: www.printos.com/ml/#/medialocator
Multitelas (layout lado a lado)

Alicate de tela

Uso de gel texturizador
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