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HP Inc. introduceert nieuwe HP Latex 300 Printers
Nieuwe HP Latex 315, 335 en 365 printers helpen klanten toegang te krijgen
tot betaalbare applicatiemogelijkheden

16 SEPTEMBER 2016, AMSTELVEEN

SAMENVATTING

HP Inc. (HP) heeft op de SGIA Expo de HP Latex 300 Printer serie onthuld met de nieuwste

updates. De nieuwe HP Latex 315, 335 en 365 printers beschikken over belangrijke

toevoegingen die klanten helpen betaalbare toegang te krijgen tot verschillende

reclamemogelijkheden.

HP Inc. (HP) heeft op de SGIA Expo de HP Latex 300 Printer serie onthuld met de nieuwste

updates.

De nieuwe HP Latex 315, 335 en 365 printersbeschikken over belangrijke toevoegingen die

klanten helpen betaalbare toegang te krijgen tot verschillende reclamemogelijkheden.

“De producten van de HP Latex 300 Printer serie bieden een brede variatie aan prijzen,

maten en productieniveaus aan, wat meer mogelijkheden biedt voor print service

providers”, zegt Xavier Garcia, general manager, Large Format Printing divisie, HP Inc.

“Vandaag introduceert HP de nieuwe mogelijkheden van dit toonaangevende portfolio. Met

de HP Latex-technologieën hopen wij bedrijven te kunnen helpen in hun verdere

ontwikkeling.”

Het nieuwe portfolio van de HP Latex 300 serie

De HP Latex-technologie levert hoge kwaliteit afbeeldingen en staat voor productiviteit en

duurzaamheid. De nieuwe HP Latex 315, 335 en 365 printers leveren dankzij HP Latex Ink

Technology ook milieuvriendelijke voordelen op.

De nieuwe HP Latex 300 Printers bieden:

Hoge productiekwaliteit: tot 160 cm printbreedte met snelheden tot 31 m2/uur voor

outdoor producten(2) en 1200 dpi door de HP Latex Optimizer en Hp Optical Media

Advance Sensor (OMAS). OMAS mogelijkheden zijn inbegrepen bij alle HP Latex 300

Printers.

De nieuwste features – zoals de HP Custom Substrate Profiling voor automatisch ICC

profileren en een i1 spectrophotometer – zorgen ervoor dat kosten laag blijven; beiden

zijn verkrijgbaar bij de HP Latex 365 printer. Bij de HP Latex 315 en 355 printers zijn

Optimized Profiles met HP Quick Substrate Profiling en FlexiPrint HP Edition RIP –

bijgevoegd in de doos.
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Doorlopende printmogelijkheden die de productiviteit verhogen, en zo same day delivery

garandeert.

De nieuwe HP Quick Solutions applicatie, voor de HP Latex 365 printer, is toegankelijk

vanaf het front panel touchscreen. Dit zorgt voor snelle troubleshooting en

geoptimaliseerd beeldkwaliteit, direct op de printer.

Mogelijkheden als self-adhesive vinyls, backlits, wallcoverings en textiles.(3)

Nieuwe online tracking tools.

Een automatische x-as snijder om efficiënt en snel prints te leveren.

De recent geïntroduceerde HP Latex 560 and 570 Printers, verzekeren snel en betaalbaar

printen.

De nieuwe HP Latex 1500 Printer, biedt betaalbare oplossingen voor indoor en outdoor

applicaties.

De HP Latex 3100 en 3500 Printers – ideaal voor high volume applicatieproductie – zijn

onbemand bruikbaar en bieden heavy duty roll-handling en 10 liter cartridges.

De nieuwe HP DesignJet Z5600 PostScript Printer, met een six-ink print systeem wat

zorgt voor tot twintig procent kostvermindering binnen de inktconsumptie(6) en heldere

kleuren garandeert.

De 60-inch HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer, print vijftig procent sneller dan

voorgaande HP printers(7) en beschikt over advanced color management voor hoge

kwaliteit indoor applicaties die tot 200 jaar mee gaan.(8)

De HP PageWide XL 8000 Printer is de snelste large format monochrome en kleurprinter

en biedt tot vijftig procent kostenbesparing.(9)

De HP Scitex FB550 and FB750 Industrial Printers, gemaakt voor stugge en flexibele

media, biedt een tablet op roll holder design om zo makkelijk en efficiënt aan short run

printing en safe media loading te doen.

Bij SGIA introduceert HP Durable Backlit Fabric, een stof gemaakt van honderd procent

polyester, wat samen met HP Latex Ink Technology voor buitengewoon heldere en diep

donkere kleuren zorgt – vergelijkbaar met UV Ink Technology. De sterke HP Durable Backlit

Fabric kun je risicovrij gebruiken en zal de afbeelding niet beschadigen tijdens post-

processing of bij de light box installatie.

De nieuwe HP Latex 315, 335 en 365 printers zijn wereldwijd verkrijgbaar. De HP Durable

Backlit Fabric wordt in de lente van 2017 uitgebracht in verschillende maten, tot aan 320

cm.(4)

HP bij de SGIA Expo, 2016

Naast de aankondiging van de nieuwe HP Latex 300 Printer series, presenteert de

marktleider(5) van groot formaat printsystemen hun sign & display portfolio.

Gepresenteerde producten zijn:

De recent geïntroduceerde HP Latex 560 and 570 Printers, verzekeren snel en betaalbaar

printen.

De nieuwe HP Latex 1500 Printer, biedt betaalbare oplossingen voor indoor en outdoor

applicaties.

De HP Latex 3100 en 3500 Printers – ideaal voor high volume applicatieproductie – zijn

onbemand bruikbaar en bieden heavy duty roll-handling en 10 liter cartridges.
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De nieuwe HP DesignJet Z5600 PostScript Printer, met een six-ink print systeem wat

zorgt voor tot twintig procent kostvermindering binnen de inktconsumptie(6) en heldere

kleuren garandeert.

De 60-inch HP DesignJet Z6800 Photo Production Printer, print vijftig procent sneller dan

voorgaande HP printers(7) en beschikt over advanced color management voor hoge

kwaliteit indoor applicaties die tot 200 jaar mee gaan.(8)

De HP PageWide XL 8000 Printer is de snelste large format monochrome en kleurprinter

en biedt tot vijftig procent kostenbesparing.(9)

De HP Scitex FB550 and FB750 Industrial Printers, gemaakt voor stugge en flexibele

media, biedt een tablet op roll holder design om zo makkelijk en efficiënt aan short run

printing en safe media loading te doen.
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OVER HP NEDERLAND

HPInc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd enoveral. Met ons portfolio

van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen endiensten, creëren wij belevingen die indruk

maken. Meer informatie over HP (NYSE:HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.
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