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HP maakt 3D-printen in full-color mogelijk met uitbreiding Jet
Fusion-portfolio

HP Jet Fusion 300/500-serie brengt 3D-printen binnen handbereik, ook voor

kleine ondernemers;

Nog sneller 3D-printen en in full-color;

Nieuwe samenwerking met Dassault Systèmes zorgt voor channel-revolutie

Highlights:

Introductie van de enige 3D-printtechnologie voor topkwaliteit functionele full-

color onderdelen.Aanbod vanaf $50.000 opent de mogelijkheden voor kleine- en

middelgrote productontwikkelingsteams, ontwerpbedrijven, ondernemers,

universiteiten en onderzoeksinstellingenNieuwe printers in combinatie met

industriële HP Jet Fusion 3200/4200/4210-oplossingen, stellen klanten in staat

om van prototyping naar volledige productie te gaan op hetzelfde Multi Jet

Fusion-technologieplatformGroeiend partnerprogramma biedt bredere

mogelijkheden en richt zich op nieuwe resellers

Amstelveen, 5 februari 2018  – Vandaag heeft HP Inc. een uitbreiding van

het 3D-printportfolio aangekondigd met de introductie van de nieuwe Jet Fusion

300/500-serie 3D-printers. De eerste 3D-printtechnologie in de industrie,

waarmee fabrikanten onderdelen van topkwaliteit kunnen printen in zowel kleur

als zwart en wit. Fabrikanten hebben tot op voxel-niveau (3D-variant van een

pixel) controle over het ontwerp en kunnen sneller1 printen dan andere 3D-

printoplossingen. Afhankelijk van de configuratie en kleurvoorkeur is de Jet

Fusion 300/500-serie verkrijgbaar vanaf $50.000, waarmee ontwikkelaars van

kleine en middelgrote teams, ontwerpbedrijven, ondernemers, universiteiten en

onderzoeksinstellingen toegang hebben tot HP's toonaangevende Multi Jet

Fusion-printtechnologie.

 

De nieuwe Jet Fusion 300/500-reeks is een vervolg op HP's bestaande Jet

Fusion 3200/4200/4210 3D-oplossingen, waarbij de laagste kosten per

onderdeel2 geleverd kunnen worden, speciaal ontworpen voor

productieomgevingen. Met deze uitbreiding van het portfolio biedt HP

gebruikers van de Multi Jet Fusion-oplossingen de mogelijkheid om op hetzelfde

platform nieuwe ontwerpen en toepassingen uit te proberen en te produceren.

Met de mogelijkheid om prints te finetunen op voxelniveau, zijn gebruikers klaar

voor de toekomst.

                                                                                                                                                        

                                            



 

"HP is vastbesloten om 3D-ontwerp en -productie voor alledaags gebruik

mogelijk te maken, waardoor nieuwe kansen worden ontketend voor miljoenen

ontwikkelaars", zegt Stephen Nigro, Directeur van 3D Printing, HP Inc.

"Ongeacht de branche, ongeacht de ontwerpcomplexiteit: kleuren passen bij alle

bedrijfsbehoeften – zwart, wit of het volledige kleurenspectrum – de nieuwe HP

Jet Fusion 300/500-serie biedt de vrijheid om briljante nieuwe onderdelen te

creëren, zonder de beperkingen van conventionele productiemethoden."

 

De unieke mogelijkheid van HP om onderdelen op individueel voxelniveau te

organiseren, maakt het ontwerpen en produceren van voorheen complexe

onderdelen, nu in kleur mogelijk. Of het nu gaat om de gezondheidszorg,

consumentengoederen of voor ondernemers, ontwerpers of universitaire

onderzoekers; de mogelijkheden van de nieuwe 3D-printer is enorm. HP is al

betrokken bij de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe kleurentoepassingen met

universiteiten en bedrijven over de hele wereld, waaronder Phoenix Children's

Hospital, Yazaki Corp en Youngstown State University.

 

"In Phoenix Children's Hospital streven we naar gepersonaliseerde ervaringen

die het welzijn van onze patiënten op de lange termijn verbeteren", aldus Dokter

Justin Ryan, Cardiac 3D Print Lab, Phoenix Children's Hospital. "Van visueel

aantrekkelijke gipsvormen en corrigerende apparaten, aangepaste chirurgische

handleidingen, tot interactieve en gepersonaliseerde anatomische modellen, we

zien een enorme waarde in de ontwerpmogelijkheden en de zeer nauwkeurige en

duurzame onderdelen van HP's nieuwe 3D-printers."

 

Innovatie voor kleine tot middelgrote ontwikkelteams

De nieuwe Jet Fusion 300/500-serie 3D-printers biedt niet alleen controle op

voxelniveau, maar heeft ook een compact ontwerp, verbeterde workflow-

oplossingen en 's werelds eerste geïntegreerde en geautomatiseerde systeem voor

het leveren van materialen. Hierdoor kan er zonder toezicht geproduceerd

worden, wat leidt tot meer gebruiksgemak en stijgende efficiëntie en output. De

Jet Fusion 300/500-serie ondersteunt ook de drie toonaangevende

kleurenbestandsformaten (OBJ, VRML en 3MF) waarmee ontwerpers op

eenvoudige wijze de onderdelen kunnen produceren die ze willen zonder het

ongemak van het omzetten van bestanden of het beschadigen van informatie.

 

De HP Jet Fusion 300/500-serie biedt onder meer:



HP Jet Fusion 340 (zwart en wit) / 380 (kleur): voor klanten die een onderdelen

met kleinere afmetingen nodig hebben om te producerenHP Jet Fusion 540

(zwart en wit) / 580 (kleur): voor klanten die grotere afmetingen of zwaardere

productie-eisen hebben

 

"Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden van multifunctioneel 3D-printen

in meerdere kleuren", zegt Terry Wohlers, Directeur Wohlers Associates Inc.

"Het is goed om te zien dat HP zich richt op deze interessante en nog niet eerder

benutte mogelijkheid. De opties zijn oneindig. "

 

Voortbouwen op HP's open benadering van materiaalontwikkeling

De HP Jet Fusion 300/500 3D-printers worden geïntroduceerd met een nieuw

soort materiaal, HP High Reusability CB PA 12. Onderdelen die dit materiaal

zullen gebruiken, hebben mechanische eigenschappen die vergelijkbaar zijn met

HP High Reusability PA 12-materiaal van HP's industriële oplossingen.

 

Door gebruik te maken van HP's unieke platform voor de ontwikkeling van

materialen en toepassingen, zal HP met het groeiende materiaalecosysteem

werken om de materiële mogelijkheden te vergroten en de kosten te drukken. De

Jet Fusion 300/500-serie ondersteunt  vergelijkbare materialen, net als de Jet

Fusion 3200/4200/4210 waarbij ook unieke materialen zoals kleur- of andere

voxel-niveaus ondersteunt worden.

 

De HP Jet Fusion 300/500-serie 3D-printers zijn vanaf vandaag te bestellen en

worden in de tweede helft van 2018 geleverd. Ga voor volledige informatie en

technische specificaties naar www.HP.com/go/Color3Dprint.

 

Partnerprogramma biedt bredere mogelijkheden en target nieuwe

resellers

Terwijl HP de productportfolio uitbreidt met de Jet Fusion 300/500-serie, heeft

het vandaag ook de evolutie van het wereldwijde 3D-printer reseller-programma

aangekondigd – het HP Partner First 3D Printing specialisatieprogramma –

inclusief een diversiteit aan nieuwe opties voor partners die HP's Jet Fusion 3D-

printoplossingen verkopen. Nu HP zijn marktbereik blijft vergroten en zijn

wereldwijde go-to-market-structuur verder uitbouwt, kunnen leveranciers

oplossingen met specifieke expertise in de wereldwijde digitale transformatie en

IT-oplossingen leveren over de Multi Jet Fusion-technologie.

 

http://www.HP.com/go/Color3Dprint


HP heeft vandaag ook een nieuwe samenwerking onthuld met Dassault

Systèmes, een toonaangevende leverancier van 3D-ontwerpsoftware met

miljoenen gebruikers in meer dan 140 landen. Hiermee start HP een nieuw

tijdperk van productontwerpinnovatie door ondernemers, studenten en

bedrijven. De twee bedrijven zijn van plan de bekende SOLIDWORKS 3D-

ontwerp- en engineeringtoepassingen van Dassault Systèmes te optimaliseren

om te profiteren van de unieke voxel-niveau-mogelijkheden van HP's Multi Jet

Fusion 3D-printoplossingen.

 

De manier veranderen waarop de wereld ontwerpt en produceert

Deelnemers aan de SOLIDWORKS World 3D design-conferentie hebben de

mogelijkheid om de meest uitgebreide end-to-end-oplossingen van de industrie

te ervaren. Voor elke fase van het ontwerpproces wordt toelichting gegeven op

HP's stand #301. Naast de HP Jet Fusion 300/500-serie, heeft HP nieuwe

workstation-, VR- en 3D-printing- en -scanproducten aangekondigd en worden

er ook nieuwe services op de beurs getoond.

 

 

OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en

overal. Met ons portfolio van printers, pc's, mobiele apparaten, oplossingen en

diensten, creëren wij belevingen die indruk maken. Meer informatie over HP

(NYSE: HPQ) is beschikbaar op www.hp.nl.

 

Forward-Looking Statements

This news release contains forward-looking statements that involve risks,

uncertainties and assumptions. If the risks or uncertainties ever materialize or

the assumptions prove incorrect, the results of HP Inc. and its consolidated

subsidiaries (“HP”) may differ materially from those expressed or implied by

such forward-looking statements and assumptions.

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hp.nl%2F&data=02%7C01%7CValerie.Janssens%40edelman.com%7C4895a8f240db4d81e95608d5582bdf00%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636511867853132299&sdata=8jHDGHOmubByXLN4g4kwy3Hd6sQysx9yQN8TP7%2FhWOg%3D&reserved=0


All statements other than statements of historical fact are statements that could

be deemed forward-looking statements, including but not limited to any

projections of net revenue, margins, expenses, effective tax rates, net earnings,

net earnings per share, cash flows, benefit plan funding, deferred tax assets,

share repurchases, currency exchange rates or other financial items; any

projections of the amount, timing or impact of cost savings or restructuring and

other charges; any statements of the plans, strategies and objectives of

management for future operations, including the execution of restructuring

plans and any resulting cost savings, revenue or profitability improvements; any

statements concerning the expected development, performance, market share or

competitive performance relating to products or services; any statements

regarding current or future macroeconomic trends or events and the impact of

those trends and events on HP and its financial performance; any statements

regarding pending investigations, claims or disputes; any statements of

expectation or belief; and any statements of assumptions underlying any of the

foregoing.

Risks, uncertainties and assumptions include the need to address the many

challenges facing HP’s businesses; the competitive pressures faced by HP’s

businesses; risks associated with executing HP’s strategy; the impact of

macroeconomic and geopolitical trends and events; the need to manage third-

party suppliers and the distribution of HP’s products and the delivery of HP’s

services effectively; the protection of HP’s intellectual property assets, including

intellectual property licensed from third parties; risks associated with HP’s

international operations; the development and transition of new products and

services and the enhancement of existing products and services to meet customer

needs and respond to emerging technological trends; the execution and

performance of contracts by HP and its suppliers, customers, clients and

partners; the hiring and retention of key employees; integration and other risks

associated with business combination and investment transactions; the results of

the restructuring plans, including estimates and assumptions related to the cost

(including any possible disruption of HP’s business) and the anticipated benefits

of the restructuring plans; the resolution of pending investigations, claims and

disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K

for the fiscal year 2017, and HP’s other filings with the Securities and Exchange

Commission. HP assumes no obligation and does not intend to update these

forward-looking statements. HP’s Investor Relations website at

http://www.hp.com/investor/home contains a significant amount of information

about HP, including financial and other information for investors. HP

encourages investors to visit its website from time to time, as information is

updated, and new information is posted.
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Based on internal and third-party testing for HP Jet Fusion 580 and 540 3D

Printers, printing time is a fraction of the time of the printing times of

comparable plastic fused deposition modeling (FDM), stereolithography (SLA),

and material jetting solutions from $20,000 USD to $120,000 USD on market as

of June, 2017. Testing variables for the HP Jet Fusion 580 3D Printer: Part

quantity: 1 full build chamber of parts from HP Jet Fusion 3D at 10% of packing

density versus same number of parts on above-mentioned competitive devices;

Part size: 30 cm3; Layer thickness: .08 mm/0.003 inches. Competitor testing

variables are comparable.Based on internal testing and public data, HP Jet

Fusion 3D Printing Solution average printing cost-per-part is half the average

cost of comparable FDM & SLS printer solutions from $100,000 USD to

$300,000 USD on market as of April 2016. Cost analysis based on: standard

solution configuration price, supplies price, and maintenance costs

recommended by manufacturer. Cost criteria: printing 1build chambers per day/

5 days per week over 1 year of 30-gram parts at 10% packing density using HP

3D High Reusability PA 12 material, and the powder reusability ratio

recommended by manufacturer.





OVER HP NEDERLAND

HP Inc. creëert technologie die het leven voor iedereen beter maakt. Altijd en overal. Met ons portfolio

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

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