
Karta produktu

Drukarka HP Latex 2700
Wysokowydajne, opłacalne drukarki wielkoformatowe zapewniające
przewagę pod względem zrównoważonym rozwoju.

Zwiększ poziom efektywności i szybkości
produkcji

Realizuj zlecenia drukarskie o wyższej
marży

Zwiększ dzięki technologii HP Latex swoją
przewagę w zakresie zrównoważonego
rozwoju.

Produktywność i ekonomia — żywe kolory
przy prędkości drukowania 89 m²/godz. dzięki
symetrycznym podwójnym głowicom
drukującym .
Większa wydajność — automatyczne
czyszczenie głowic drukujących i intuicyjny
interfejs zapewniający wskazówki gwarantują
oszczędność czasu i pieniędzy.
Plany usług drukowania HP Professional  —
proaktywne wsparcie, kontrola nad
przepływami pracy i szkolenia podnoszące
kwalikacje.

Zwiększ marże dzięki drukowaniu z dużą
prędkością w przestrzeni barw większej o 30%,
zachowując przy tym połysk i fakturę nośnika .
Zaoferuj klientom szeroką gamę oznakowań i
dekoracji, drukując z poczuciem pewności na
cienkich foliach, winylu i papierze.
Zapewnij spójność konguracji koloru i jakości
w całej globalnej ocie dzięki rozwiązaniu HP
Conguration Center .
Wykorzystaj potencjał łatwego wykańczania,
laminowania i montażu dzięki kongurowalnej
powłoce i elastycznym atramentom
odpornym na zwijanie.

Atramenty HP Latex na bazie wody z
certykatem UL ECOLOGO® nie zawierają
niebezpiecznych substancji
zanieczyszczających powietrze i nie wymagają
stosowania etykiet ostrzegawczych, a
uzyskiwane wydruki są bezwonne .
Recycling opakowania zewnętrznego
kartonowych wkładów atramentowych w
ramach programów lokalnych i bezpłatny
program odbioru worków na atrament oraz
głowic drukujących .
Zyskaj dostęp do szerokiej gamy
kompatybilnych nośników ekologicznych
spełniających wymagania certykatów
GREENGUARD GOLD oraz bezpieczeństwa
zabawek .
Wydruki HP Latex nadają się do recyklingu i
zwrotu. Nie są materiałami niebezpiecznymi i
można je bezpiecznie utylizować .

Więcej informacji na stronie http://www.hp.com/go/latex-2700-series
Dołącz do społeczności, znajdź odpowiednie narzędzia i porozmawiaj z ekspertami. Odwiedź Centrum wiedzy HP Latex pod adresem
https://lkc.hp.com/
Ta drukarka jest przeznaczona do użytku wyłącznie z wkładami wyposażonymi w nowy lub używany układ rmy HP. Wykorzystuje ona także dynamiczne zabezpieczenia do blokowania wkładów
z nieoryginalnym układem. Okresowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego pozwolą utrzymać skuteczność tych zabezpieczeń oraz zablokują wcześniej działające wkłady. Używany układ
rmy HP umożliwia korzystanie z używanych, regenerowanych i powtórnie napełnionych wkładów. Więcej informacji: http://www.hp.com/learn/ds

 Na podstawie wewnętrznych testów rmy HP przeprowadzonych w marcu 2022 r. Tryb zewnętrzny, 3 przejścia, 6 kolorów, 90%. Podczas gdy kolory CMYK i optymalizator są zdublowane przez zastosowanie
podwójnych symetrycznych głowic drukujących, powłoka, jasny purpurowy i jasny błękitny polegają na pojedynczych głowicach.
 Dostępność niektórych usług zależy od drukarki, umowy o świadczenie usług lub regionu. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workow-

solutions-services.html.
 O 30% większa przestrzeń barw na podstawie testów zleconych przez rmę HP i zrealizowanych przez Venture Electronics Spain, S.L. w lutym 2022 r., w ramach których porównano drukarki z serii HP Latex

2700 z wiodącymi konkurencyjnymi rozwiązaniami alternatywnymi wykorzystującymi technologię UV w cenach od 100 000 do 200 000 EUR w lutym 2022 r., przez porównanie przestrzeni barw w jednostkach CIE
Lab (im wyższa wartość, tym lepiej) dla wydruku na nośniku Avery MPI3001 i wewnętrznych trybów drukowania. Test przeprowadzony w tych samych warunkach dla wszystkich drukarek z pomiarem wartości
docelowej w skali ECI2002 z użyciem spektrofotometru FD-9 rmy Konica Minolta.
 Wymagane jest konto HP PrintOS, połączenie z Internetem i urządzenie, które ma łączność z Internetem i może z niej korzystać. Opcje HP PrintBeat Jobs API i HP PrintBeat Live Production są dostępne wyłącznie

w przypadku zakupu odpowiedniego planu usług drukowania HP Professional. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.printos.com
 Certykat UL ECOLOGO® dla normy UL 2801 świadczy o tym, że atrament spełnia wiele obejmujących liczne atrybuty, opartych na cyklu eksploatacji kryteriów dotyczących zdrowia ludzkiego i środowiska

naturalnego (patrz http://www.ul.com/EL). Atramenty HP Latex przetestowano pod kątem obecności niebezpiecznych substancji zanieczyszczających powietrze zdeniowanych w ustawie Clean Air Act zgodnie z
metodą EPA 311 (testy prowadzono w 2013 r.). Nie wykryto żadnych substancji tego typu. Dostępny jest szeroki zestaw nośników o różnych prolach zapachu. Niektóre z nośników mogą wpływać na zapach
końcowego wydruku.
 Karton zewnętrzny wkładu atramentowego HP Eco-Carton w 100% podlega recyklingowi w ramach lokalnych programów dotyczących tektury/papieru. Materiały wewnętrzne, w tym worek na atrament i

głowice drukujące, można bezpłatnie zwrócić w ramach programu HP Planet Partners w celu ponownego przetworzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zero odpadów traających na wysypiska.
Informacje na temat odbioru worków na atrament i głowic drukujących oraz dostępności programu HP Planet Partners można znaleźć na stronie http://www.hp.com/recycle. Program może być niedostępny w
niektórych regionach. Jeśli program nie jest dostępny lub w przypadku innych materiałów eksploatacyjnych nieobjętych programem, należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za
gospodarkę odpadami i uzgodnić właściwy sposób ich utylizacji.
 Informacje na temat ekologicznych nośników można znaleźć na stronie http://www.hp.com/mediasolutionslocator. Dotyczy atramentów HP Latex. Certykat UL GREENGUARD Gold według normy UL 2818

świadczy o tym, że produkty spełniają wymagania standardów UL GREENGUARD dotyczących niskiego poziomu emisji substancji chemicznych do powietrza wewnątrz budynków podczas użytkowania produktu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie http://ul.com/gg lub www.greenguard.org. Atramenty HP Latex oceniono jako zdatne do użytku w pomieszczeniach niezależnie od ich wielkości — pełna dekoracja
pomieszczenia o powierzchni 33,4 m² w środowisku biurowym, 94,6 m² w środowisku szkolnym. Na podstawie testów stwierdzono zgodność atramentów HP Latex czwartej generacji z następującymi metodami i
protokołami dotyczącymi bezpieczeństwa zabawek: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16 CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 oraz SOR 2018-83. Firma HP nie zaleca stosowania tych atramentów w
zabawkach przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
 Większość papierów HP do druku wielkoformatowego można poddać recyklingowi za pomocą powszechnie dostępnych programów recyklingu lub zgodnie z praktykami właściwymi dla określonego

regionu. Niektóre nośniki HP można zwrócić w ramach bezpłatnego, wygodnego programu odbioru nośników wielkoformatowych HP. Programy te mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Szczegółowe
informacje są dostępne na stronie http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. Materiały do druku wielkoformatowego HP, zarówno niezadrukowane, jak i zadrukowane oryginalnymi atramentami HP Latex, nie
są materiałami niebezpiecznymi i można je bezpiecznie utylizować. Aby uzyskać obowiązujące lokalnie instrukcje, skontaktuj się z lokalnymi organami zajmującymi się gospodarką odpadami. Informacje dotyczące
utylizacji wydruków wielkoformatowych po zakończeniu eksploatacji można znaleźć w następującym dokumencie: https://lkc.hp.com/storage/app/uploads/public/601/996/259/601996259ff86371330719.pdf.
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Karta produktu | Drukarka HP Latex 2700

Dane techniczne
Drukowanie

Tryby druku 121 m²/godz. (2 przejścia) 
89 m²/godz. (3 przejścia) 
69 m²/godz. (4 przejścia) 
49 m²/godz. (6 przejść) 
38 m²/godz. (8 przejść) 
29 m²/godz. (10 przejść) 

Rozdzielczość druku Maks. 1200 × 1200 dpi

Typy atramentów Atramenty HP Latex na bazie wody

W kłady atramentowe 8 (czarny, błękitny, jasny błękitny, jasny purpurowy, purpurowy, żółty, optymalizacyjny wkład HP Latex,
wkład pokrywający HP Overcoat Latex)

W ielkość wkładu 5 l

Głowice drukujące 8 (6 uniwersalnych wkładów HP Latex, 2 optymalizacyjne wkłady HP Latex Optimizer)

Długoterminowa
powtarzalność wydruku

Maksymalne różnice kolorystyczne (95% kolorów) = 2 dE2000

Nośniki

Obsługa Drukowanie metodą roll-to-roll,  druk dwustronny na materiale nieprzepuszczającym światła, podwójna
rolka (opcjonalnie),  swobodne opadanie materiału z rolki (opcjonalnie),  kolektor atramentu (opcjonalnie)

Nośniki Banery, winyle samoprzylepne, folie,  papiery, tapety, płótno, materiały syntetyczne, tkaniny, siatki,  tekstylia

Rozmiar zwoju Do 3,2 m (pojedyncza rolka);  Do 2 × 1,6 m (opcjonalna podwójna rolka);  Do 2 × 1,53 m (opcjonalna
podwójna rolka Jumbo)

W aga roli Do 160 kg (pojedyncza rolka);  Do 300 kg (opcjonalna rolka rozdzielająca);  Do 2 × 70 kg (opcjonalny zestaw
podwójnej rolki);  Do 2 × 200 kg (opcjonalny zestaw podwójnej rolki Jumbo)

Średnica roli 30 cm (40 cm z opcjonalną rolką rozdzielającą)

Grubość Do 0,4 mm (domyślnie);  do 2,0 mm (z niestandardowym ustawieniem wysokości szyny)

Zastosowania Graki na targi i imprezy; Dekoracje wnętrz; Materiały wystawowe; Oznakowania zewnętrzne; Plakaty
wewnętrzne; Banery; Kasetony — folia;  Materiały do punktów sprzedaży detalicznej;  Nośniki tekstylne; Graki
na pojazdy; Tapety

Sieci i łączność

Interfejsy Karta sieciowa Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Wymiary (sz. x gł. x wys.)

Drukarka 574 × 138 × 167 cm

Przesyłka 586 × 181 × 191 cm

Waga

Drukarka 1303 kg

Przesyłka 2057 kg

Zawartość
opakowania

Drukarka HP Latex 2700, głowice drukujące, 126-calowe wrzeciona (2 szt.),  zestaw do czyszczenia HP Latex,
wewnętrzny serwer druku HP, monitor z ekranem dotykowym, oprogramowanie dokumentacyjne, instrukcja
obsługi,  brzegowe uchwyty do nośników, próbki oryginalnych nośników HP, materiały do czyszczenia,
pistolet pneumatyczny, zestaw konserwacyjny dla użytkownika

Zakresy środowiskowe

Temperatura pracy Od 15 do 30°C

W ilgotność podczas pracy W ilgotność względna od 20 do 70% (bez kondensacji)

Akustyka

Ciśnienie dźwięku 71 dB(A) (praca),  58 dB(A) (bezczynność)

Zasilanie

Pobór mocy 11 kW  (typowo) — tryb wysokiej jakości do użytku wewnętrznego (4 przejścia),  11 kW  (typowo) — tryb do
użytku zewnętrznego (3 przejścia)

W ymagania Napięcie zasilania 200–240/380–415 V Delta/W ye, 3 fazy i PE; 50/60 Hz; 56/35 A

Certykaty

Bezpieczeństwo Zgodność z normą IEC 62368-1; Stany Zjednoczone i Kanada (atest CSA);  UE (zgodność z dyrektywą
niskonapięciową i maszynową, EN62368-1, EN12100, EN60204-1 oraz EN1010-1); Ukraina (UA)

Elektromagnetyczne Zgodność z wymaganiami klasy A, w tym: USA (przepisy FCC),  Kanada (ICES),  UE (dyrektywa EMC), Australia
(ACMA), Nowa Zelandia (RSM), Korea (KCC)

Ochrona środowiska Zgodność z W EEE, RoHS (UE, Chiny, Ukraina),  REACH oraz oznakowaniem CE

Gwarancja 12-miesięczna pomoc w zakresie konserwacji oraz pomoc techniczna: ograniczona gwarancja sprzętowa na
6 miesięcy; 6-miesięczna standardowa usługa serwisu, konserwacji i pomocy technicznej HP. Gwarancja
może się różnić w zależności od kraju, zgodnie z wymogami prawa. Informacje na temat usług HP oraz opcji
pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie http://www.hp.com/support.

Informacje o zamawianiu
Produkt

3R745C Drukarka HP Latex 2700

Akcesoria

3Y0K4A Zestaw kolektora atramentu serii HP Latex 2700
474X9A Zestaw podwójnych rolek Jumbo serii HP Latex 2700
474Y0A Zestaw pianek kolektora atramentu serii HP Latex 2700
4R4W 4A Oś HP na rolę z nośnikiem HP, 126"
4R4W 5A Zestaw HP Latex 126 cali z opcją roll-to-freefall
4R4W 7A Rolka rozdzielająca HP 126 cali
55P20A Zestaw HP Latex 2700 Standard Uptime
55P22A Zestaw do konserwacji indywidualnej serii HP Latex 2700 Zestaw
L2E28A HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
M2J33A W budowane krajarki drukarki HP Latex
T4E58B Zestaw do zabezpieczania nośników HP Latex

Oryginalne materiały eksploatacyjne HP

G0Z22A Głowica drukująca HP 886 Latex do środka optymalizującego
G0Z24A Głowica drukująca HP 886 Latex
G0Z28A Pojemnik z błękitnym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z29A Pojemnik z purpurowym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z30A Pojemnik z żółtym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z31A Pojemnik z czarnym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z32A Pojemnik z jasnobłękitnym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z33A Pojemnik z jasnopurpurowym atramentem Latex HP 883 5 l
G0Z34A Pojemnik z atramentem Latex HP Optimizer 883 5 l
G0Z35A Pojemnik z atramentem Latex HP Overcoat 883 5 l
G0Z45A Zestaw do czyszczenia głowic drukujących HP 883 Latex

Oryginalne, wielkoformatowe materiały drukarskie HP

Papier plakatowy HP Photo-realistic Poster 
HP Optimal Gloss Air GRP (zgodny z normą REACH ) 
Usuwalna tkanina samoprzylepna HP (zgodna ze standardem REACH ) 
Dwustronny nieprzezroczysty baner HP 15-oz Prime (zgodny ze standardem REACH )

Pełną ofertę wielkoformatowych materiałów drukarskich HP można znaleźć na stronie HPLFMedia.com.

Serwis i pomoc techniczna

U57W SAC PODSTAW OW Y plan usług drukowania HP Professional 
U57W RAC ROZSZERZONY plan usług drukowania HP Professional 
U56XSE 2-letni rozszerzony plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników 
U56XTE 3-letni rozszerzony plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników 
U56XXPE Roczny rozszerzony plan usług pogwarancyjnego wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem
wadliwych nośników 
U56XKE 2-letni podstawowy plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników 
U56XLE 3-letni podstawowy plan usług wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem wadliwych nośników 
U56XQPE Roczny podstawowy plan usług pogwarancyjnego wsparcia sprzętowego HP z zachowaniem
wadliwych nośników

 
 W ydajność może się różnić w zależności od nośników — więcej informacji jest dostępnych na stronie

http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator. Optymalne rezultaty zapewniają tekstylia nierozciągliwe. Do
druku na porowatych tekstyliach wymagany jest opcjonalny kolektor atramentu.

 Ten produkt nie zawiera substancji wymienionych jako SVHC (155) w stężeniu przekraczającym 0,1% zgodnie z
załącznikiem XIV dyrektywy REACH UE opublikowanym 16 czerwca 2014 r.  Aby określić stan substancji SVHC w
produktach HP, zapoznaj się z deklaracją HP REACH opublikowaną pod adresem Produkty drukarskie i materiały
eksploatacyjne HP.

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich rma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych
wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w
niniejszym dokumencie.
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