Soluções de
impressão de
grande formato da
HP para aplicações
decorativas

A oportunidade da
impressão de decoração
O mercado das impressões decorativas está a crescer
rapidamente à medida que os proprietários de casas e
de empresas procuram melhorar e personalizar as
respetivas casas, locais de trabalho e marcas. Seja
para o quarto de um adolescente, para o espaço
criativo de um escritório ou para uma receção de hotel,
a geração de hoje opta por soluções que ofereçam
serviços adaptáveis e personalizados e por produtos
amigos do ambiente.

Este guia mostra como as soluções de impressão
de grande formato da HP para aplicações
decorativas podem ser a solução ideal para si,
quando se considera a forma como pode gerar
novos lucros para o seu negócio neste sector
apelativo e altamente lucrativo. A HP permite-lhe
oferecer aos seus clientes uma imensa liberdade
criativa com uma ampla escolha de substratos,
impressões inodoras1 para espaços interiores,
uma vasta rede de colaboradores e a tecnologia
certa para praticamente qualquer cenário.

As vantagens do digital

O aumento da procura de decoração impressa apresenta uma oportunidade de mercado entusiasmante.
Graças à impressão digital, pode oferecer o nível de flexibilidade e de personalização que os clientes deste
importante sector necessitam. Eis apenas alguns exemplos.

Vantagens principais:

Estúdios de design

A impressão digital oferece vantagens específicas
aos estúdios de design, como as cores infinitas
sem limites de registo, a fácil personalização e a
verificação imediata num vasto leque de suportes
de impressão com um tempo mais reduzido desde
a conceção até à produção.

Vantagens principais:

Decoradores de interiores
Com um tempo de execução muito mais rápido, os
decoradores de interiores podem agora oferecer
desenhos personalizados aos clientes com uma
adaptação fácil à escala.

Vantagens principais:

Fabricantes
Os fabricantes podem agora complementar o
equipamento de que dispõem com uma nova
tecnologia que os ajuda a oferecer tiragens
curtas personalizadas e coleções exclusivas aos
clientes. Já não há necessidade de se
preocuparem com os riscos de stock.

Vantagens principais:

Fornecedores de
serviços de impressão
Graças à impressão digital, os fornecedores de
serviços de impressão têm agora acesso a uma
vasta gama de suportes de impressão e designs.
Também os ajuda a desenvolverem aplicações com
margens elevadas para a decoração de interiores.

Imagine as possibilidades
Para obter resultados extraordinários, é essencial utilizar os suportes de impressão certos e a tecnologia de
impressão ideal. Esta é a razão pela qual a HP oferece um vasto leque de suportes de impressão concebidos
e testados para funcionarem em sintonia com as tecnologias de impressão HP. E com mais de 2000 perfis
de suportes de impressão disponíveis, consegue obter cores vibrantes e precisas nos seus trabalhos de
decoração de interiores com apenas alguns cliques.

Decoração de paredes
Aumente o seu leque de aplicações e conquiste um
novo mercado com revestimentos de parede
personalizados, decalques para paredes, telas,
belas-artes, etc.

VER VÍDEO DE CASO PRÁTICO

A produção neste tipo de materiais
teria sido impossível sem os Tinteiros
HP Latex.
Josh Young, Detroit Wallpaper, Fabricante de papel de parede

Decoração de
vitrinas/montras
Adicione designs personalizados, cor e a
identificação da marca em persianas e
cortinados.

A impressora tem sido fantástica,
temos conseguido imprimir o que os
clientes nos pedem, e a qualidade de
impressão é simplesmente incrível.
Ed Williams, Texton, Empresa de persianas

VER VÍDEO DE CASO PRÁTICO

Estofos
Imprima facilmente em pele sintética à base de PU e PVC.

Adoramos experimentar coisas novas
e ultrapassar os limites, testar em
suportes de impressão e cores
diferentes, e a HP Latex permite-nos
fazer exatamente isso. É por isso que
gostamos tanto deste equipamento.
Robin Sprong, Bespoke Wallpaper | Surface Design Studio

VER VÍDEO DE CASO PRÁTICO

Têxteis
Melhore o seu portefólio com aplicações
laváveis e inodoras1, como cortinados,
almofadas e outros têxteis para a casa.

Soluções de fluxo de trabalho
A HP e os nossos colaboradores levam até si ferramentas e soluções inovadoras que o ajudam a
ganhar novos negócios e a ser eficiente na produção.

Pré-impressão

Design
Os bons designs atraem mais clientes que, por
sua vez, podem trazer bons rendimentos. É por
essa razão que é importante estarmos
atualizados nas mais recentes tendências e
interesses do sector.

Suportes de
impressão

Escolha entre uma vasta gama de suportes de
impressão, dos fornecedores de suportes de
impressão do sector em todo o mundo, testados
e certificados a nível de compatibilidade pelas
tecnologias de impressão da HP.

Desde a preparação do ficheiro até à impressão, os
RIPs compatíveis podem ajudá-lo a poupar tempo e
a obter um maior controlo da cor para um processo
de trabalho sem interrupções.

Produção/Impressão
A vasta gama da HP em soluções de impressão de
grande formato oferece a qualidade, a produtividade
e o compromisso de um líder do sector.

hp.com/go/mediasolutionslocator

Acabamento
Para podermos oferecer soluções completas e integradas aos nossos clientes, a HP colaborou com
várias empresas do sector, desde as especializadas em soluções de corte automático às especializadas
em enrolamento ou esticamento, entre muitas outras.

Colaboradores de soluções HP
Design e software

Rasterização e gestão da cor

Manuseamento
de suportes de
impressão

Fixação por calor

Acabamento

Escolhendo a sua impressora
HP de grande formato

1

Impressoras HP DesignJet série Z
Impressões de alta qualidade, designs orientados para o detalhe e uma produção
excelente. As telas, as belas-artes, etc., são beneficiadas com a vasta variedade de
cores disponíveis com esta tecnologia.

Impressora para
produção
HP DesignJet
Z6810

Impressora
HP DesignJet Z6
PostScript®

Impressora
HP DesignJet Z9+
PostScript®

Impressora
HP DesignJet Z6 Pro
(64 pol.)

Impressora
HP DesignJet Z9+ Pro
(64 pol.)

Largura máxima do
suporte de impressão

1,06 m (42 pol.)

0,61 m (24 pol.)
1,11 m (44 pol.)

0,61 m (24 pol.)
1,11 m (44 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

Tinteiros

8 tinteiros: lC, M, Y,
mK, pK, lG, lM, CR

6 tinteiros: C, M, Y,
mK, pK, CR

9 tinteiros: C, M, Y,
mK, pK, G, CR, CG,
CB (GE - opcional)

6 tinteiros: C, M, Y,
mK, pK, CR

9 tinteiros: C, M, Y,
mK, pK, G, CR, CG,
CB (GE - opcional)

Velocidade
máxima de
produção

Modelo de 42 pol.:
113,6 m²/h

Modelo de 24 pol.:
67 m²/h
Modelo de 44 pol.:
85 m²/h

Modelo de 24 pol.:
56 m²/h
Modelo de 44 pol.:
74 m²/h

98 m²/h
(1055 ft2/hr)

98 m²/h
(1055 ft2/hr)

Adobe
PostScript®/PDF²

Opcional

Sim

Sim

Opcional

Opcional

Memória virtual

64 GB (com base
128 GB (com base
numa RAM de 1 GB) numa RAM de 4 GB)

128 GB (com base
numa RAM de 4 GB)

128 GB (com base
numa RAM de 4 GB)

128 GB (com base
numa RAM de 4 GB)

Espectrofotómetro
HP incorporado3

Sim

Sim

Sim

Sim

Não
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Impressoras de sublimação HP Stitch
As impressoras de sublimação de tinta HP Stitch oferecem cores vibrantes e precisas
em todo o parque e ao longo do tempo. São ideais para a impressão em têxteis de
grande formato e permitem aplicações como cortinados, almofadas, estofos, etc.

Impressora
HP Stitch S500 (64 pol.)

Impressora
HP Stitch S1000 (126 pol.)

Largura máxima do
suporte de impressão

1,63 m (64 pol.)

3,2 m (126 pol.)

Tamanho do
consumível

3 litros (cor)

10 litros (cor)

Peso máximo
do rolo

55 kg

300 kg

Velocidade máxima
de produção

110 m²/h

220 m²/h

Velocidade para qualidade
de produção

43 m²/h

130 m²/h

Capacidade máxima
produção

6000 m²/mês

40.000 m²/mês
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Impressoras HP Latex
Tenha acesso a uma ampla gama de aplicações de decoração de interiores, incluindo
persianas, pele sintética e papéis de parede. Com a impressão HP Latex, obtém
impressões inodoras1 que saem secas, com uma tecnologia que oferece a
certificação importante para os seus operadores, os seus clientes e o meio
ambiente.

Solução de
impressão e corte
Plus HP Latex 115
Largura máxima do
1,37 m (54 pol.)
suporte de impressão

Solução de
impressão e corte
Plus HP Latex 315

Solução de
impressão e corte
Plus HP Latex 335

1,37 m (54 pol.)

1,63 m (64 pol.)

Peso máximo
do rolo

25 kg

25 kg

42 kg

Tamanho do
consumível

400 ml (cor)

775 ml (cor)

775 ml (cor)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

12 m²/h

12 m²/h

13 m²/h

Impressora
HP Latex 700
Largura máxima do
1,63 m (64 pol.)
suporte de impressão

Impressora
HP Latex 700 W

Impressora
HP Latex 800

Impressora
HP Latex 800 W

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

Peso máximo
do rolo

55 kg

55 kg

55 kg

55 kg

Tamanho do
consumível

1 litro (cor)

1 litro (cor)
1 litro (branco)

3 litros (cor)

3 litros (cor)
3 litros (branco)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

21 m²/h

21 m²/h

25 m²/h

25 m²/h

Impressora
HP Latex 115

Impressora
HP Latex 315

Impressora
HP Latex 335

Impressora
HP Latex 365

Largura máxima do
1,37 m (54 pol.)
suporte de impressão

1,37 m (54 pol.)

1,63 m (64 pol.)

1,63 m (64 pol.)

Peso máximo
do rolo

25 kg

25 kg

42 kg

42 kg

Tamanho do
consumível

400 ml (cor)

775 ml (cor)

775 ml (cor)

775 ml (cor)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

12 m²/h

12 m²/h

13 m²/h

17 m²/h

Impressora
HP Latex 2700

Impressora
HP Latex 2700 W

Largura máxima do
3,2 m (126 pol.)
suporte de impressão

3,2 m (126 pol.)

Peso máximo
do rolo

Rolo único (até 300 kg)4
Rolo duplo opcional (até 2 x 200 kg)

Rolo único (até 300 kg)4
Rolo duplo opcional (até 2 x 200 kg)

Tamanho do
consumível

5 litros (cor)

5 litros (cor)
3 litros (branco)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

69 m²/h

69 m²/h

Impressora
HP Latex 2700 Plus5

Impressora
HP Latex 2700 W Plus5

Largura máxima do
3,2 m (126 pol.)
suporte de impressão

3,2 m (126 pol.)

Peso máximo
do rolo

Rolo único (até 300 kg)
Rolo duplo (até 2 x 200 kg)

Rolo único (até 300 kg)
Rolo duplo (até 2 x 200 kg)

Tamanho do
consumível

5 litros (cor)

5 litros (cor)
3 litros (branco)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

69 m²/h

69 m²/h

Impressora
HP Latex 3600

Impressora
HP Latex R1000

Impressora
HP Latex R2000 Plus

Largura máxima do
3,2 m (126 pol.)
suporte de impressão

1,64 m (64,4 pol.)

2,49 m (98,4 pol.)

Peso máximo
do rolo

Rolo único (até 300 kg)
Rolo duplo (até 2 x 200 kg)

Rolo único (até 68 kg)

Rolo único (até 100 kg)

Tamanho do
consumível

10 litros (cor)

3 litros (cor)
3 litros (branco)

5 litros (cor)
3 litros (branco)

Velocidade –
qualidade para
espaços interiores

77 m²/h

15 m²/h

22 m²/h

Impacto sustentável na HP
A HP continua a fornecer produtos concebidos tendo em mente a sua segurança, a segurança dos seus
clientes e do ambiente.
As tintas à base de água da nova geração de Tinteiros HP Latex oferecem um perfil ambiental e de saúde
atrativo, tanto para os fornecedores de serviços de impressão como para os seus clientes. Com credenciais
que abordam critérios relacionados com a saúde humana e o ambiente, os Tinteiros HP Latex produzem
impressões inodoras1 ideais para espaços interiores, como hotéis, restaurantes, hospitais ou habitações
residenciais.

UL ECOLOGO®⁶

Segurança para
brinquedos7

Decoração completa
de espaços sem
restrições8

Nível 1 - Zero Discharge
of Hazardous Chemicals
(ZDHC)¹⁰
A marca de gestão
florestal responsável9

As vantagens
ambientais são
enormes...
Jon Sherman, Flavor Paper,
Empresa de papéis de parede

¹ Aplicável às tintas dos Tinteiros HP Latex. Com base em avaliações sensoriais realizadas pela Odournet de acordo com as Orientações da VDI 3882 em que as tintas dos Tinteiros HP Latex 832, 873 e 883 foram
classificadas como fracas em termos de intensidade de odor e neutras em termos de tom hedónico. Existe um vasto conjunto de suportes de impressão com perfis de odor muito diferentes. Alguns dos suportes de
impressão podem afetar o desempenho odorífero da impressão final.
² Poderá ser necessário adquirir modelos PostScript® ou o Kit de atualização PostScript®/PDF para HP DesignJet (opcional).
³ As Impressoras HP DesignJet Z9+ e as Impressoras para produção HP DesignJet Z6810 incorporam um espectrofotómetro i1 da X-Rite. A colaboração próxima entre a HP e a X-Rite garante uma solução fiável que foi
rigorosamente testada para atender às exigências dos clientes em termos de simplicidade, qualidade e fiabilidade.
⁴ As Impressoras HP Latex 2700 e 2700 W suportam rolos únicos de até 160 kg. A capacidade da impressora pode ser aumentada para até 300 kg com o Rolo separador HP de 126 polegadas ou o Kit de dois rolos jumbo para
HP Latex série 2700. Não estão incluídos e são vendidos em separado.
⁵ Consulte o seu representante HP local para saber a disponibilidade na sua região.
⁶ Aplicável às tintas dos Tinteiros HP Latex da 4.a geração. A certificação UL ECOLOGO®, de acordo com a norma UL 2801, demonstra que uma tinta/tinteiro cumpre uma série de critérios com vários atributos e com base no
ciclo de vida relacionados com a saúde humana e o ambiente (consulte http://www.ul.com/EL).
7 As tintas dos Tinteiros HP Latex da quarta geração foram testadas e foi comprovada a sua conformidade com os seguintes protocolos e métodos de segurança para brinquedos: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR
1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 e SOR 2018-83. A HP não recomenda a utilização de tintas para brinquedos destinados a crianças com menos de 3 anos.
⁸ Aplicável às tintas dos Tinteiros HP Latex da 4.a geração. A certificação UL GREENGUARD Gold, de acordo com a norma 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. Espaços sem restrições de tamanho – espaço totalmente decorado, 33,4 m² num ambiente de escritório, 94,6 m² num ambiente de
sala de aula. Para mais informações, consulte ul.com⁄gg ou greenguard.org.
⁹ Aplicável a determinados materiais de impressão de grande formato da HP. Código de licença de marca comercial BMG: FSC®-C115319; consulte fsc.org. Código de licença de marca comercial HP: FSC®-C017543; consulte
fsc.org. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões. Para mais informações acerca dos materiais de impressão de grande formato da HP, consulte HPLFMedia.com.
¹⁰ Aplicável às tintas dos Tinteiros HP Latex. O Roadmap to Zero (Nível 1) do ZDHC demonstra que um tinteiro/tinta está em conformidade ou cumpre os requisitos da ZDHC Manufacturing Restricted Substances List (ZDHC
MRSL) versão 1.1, uma lista de substâncias químicas proibidas de utilização intencional durante a produção. A ZDHC é uma organização dedicada à eliminação de produtos químicos perigosos e à implementação de
produtos químicos sustentáveis nos sectores das peles, dos têxteis e sintéticos. O Roadmap to Zero Program é uma organização composta por várias partes interessadas, entre os quais marcas, afiliados de cadeias
importantes e associados que trabalham em colaboração para implementar as práticas de gestão responsável de substâncias químicas. Consulte roadmaptozero.com.
© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. As informações apresentadas estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações
expressas de garantia que acompanham os respetivos produtos e serviços. Nada do que é aqui apresentado deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por eventuais
omissões nem por eventuais erros técnicos ou editoriais aqui apresentados.
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