
Datablad

HP Latex 700 skrivare

Utöka verksamheten med lönsamma uppdrag och bli mer hållbar och
konkurrenskraftig med HP Latex-teknik

Tacka ja till de lönsamma jobb ni vill satsa
på

Klara alla deadlines med smart och effektiv
utskrift

Mer hållbar och konkurrenskraftig med HP
Latex

Producera livfulla färger snabbt, få snygga
kontraster med skarp svärta.

Förvänta er tillförlitlig och tydlig text med fyra
punkter med HP Latex skrivhuvuden med
bläckdroppar på 10 pikoliter.

Välj mellan ett brett spektrum av tillämpningar,
från banderoller/textil/affischpapper till canvas,
tapeter och vinyl.

Mättade färger snabbt upp till 31 m²/h utomhus
och 21 m²/h inomhus.

Kontrollera utskrifterna i stort sett överallt och
när som helst med HP PrintOS-verktyg och
utvecklas med HP Learn-utbildningar.

Arbeta snabbt med omtryck och utskrifter med
flera kopior med smart frontpanel och lagring av
upp till 100 jobb.

Dra nytta av snabb och enkel inmatning utan
spindel och materialåtkomst för rullar upp till 55
kg.

Innovativa vattenbaserade HP Latex-bläck – fria
från HAP , krav på varningsetiketter och
utskrifterna blir luktfria.

Inga sopor – lokal återvinning av
ytterförpackning, kostnadsfri retur av invändig
bläckpåse/skrivhuvud, Planet Partners.

Välj mellan ett stort antal kompatibla
ekomedvetna material.

HP Latex-utskrifter är återvinningsbara, kan
returneras eller är giftfria och därmed säkra att
kassera.

Om du vill ha mer information, gå till http://www.hp.com/go/latex700series
Gå med i vårt community, hitta verktyg och tala med experter. Besök HP Latex Knowledge Center på
https://hplatexknowledgecenter.com/
Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med patroner/kassetter som har ett äkta HP-chip. Patroner/kassetter som har ett chip som inte är från HP kanske inte
fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Mer information på: http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

 Utomhusläge (banderoll) 4 svep, 100 %. Inomhusläge (SAV) 6 svep, 100 %. Baserat på HPs interna tester i september 2020 med Avery 3001. Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva
utskriftsmekanismen för att undvika defekt bildkvalitet.
 HP Latex-bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt definitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes.
 Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
 Ytterförpackningen till HP Eco-Carton bläckpatron är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper. Innermaterialet, inklusive bläckpåsen, är återvinningsbart till 55 % och kan lämnas tillbaka utan

kostnad via HP Planet Partners-programmet för bearbetning av plastdelarna. Inga sopor. För retur av bläckpåse och skrivhuvud: Besök http://www.hp.com/recycle för att ta reda på hur ni kan delta i HP Planet Partners
och var programmet finns tillgängligt; programmet kanske inte är tillgängligt i ert område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet
inte är tillgängligt samt för information om andra förbrukningsartiklar.
 Mer information finns på http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator.
 De flesta pappersbaserade utskriftsmaterial i storformat från HP kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram eller enligt lokala rutiner. Vissa material från HP kan tas om hand via HPs kostnadsfria och smidiga

återvinningsprogram för storformatsmaterial. Det är inte säkert att det finns några program i det lokala området. Mer information finns på http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. HPs utskriftsmaterial i storformat,
både icke utskrivna och utskrivna med HP Latex-bläck i original, är giftfria och säkra för kassering. Kontakta avfallsansvarig i er kommun för information om lokala föreskrifter.
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Datablad | HP Latex 700 skrivare

Tekniska specifikationer
Skriv ut

Utskriftslägen 105 m²/h – maxhastighet (1 svep) 
31 m²/h – hög hastighet (4 svep) 
21 m²/h – snabb produktion (6 svep) 
17 m²/h – produktionskvalitet, textil och bakgrundsbelyst (8 svep) 
16 m²/h – hög mättnad (12 svep) 
12 m²/h – bakgrundsbelyst och textil högmättat (14 svep) 

Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 1200 dpi

Bläcktyper Vattenbaserade HP Latex-bläck

Bläckpatroner 8 (svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, HP latexoptimerare, HP ytbeläggning)

Patronstorlek 1 L

Skrivhuvuden 8 (2 cyan/svart, 2 magenta/gul, 2 ljus cyan/ljus magenta, 1 HP latexoptimerare, 1 HP ytbeläggning)

Repeterbarhet från utskrift
till utskrift på lång sikt

95 % av färgerna ≤ 1,5 dE2000

Media

Hantering Rullmatning, uppsamlingsrulle, torkarrulle , automatisk skärare (för vinyl, banderoll och kanvas ,
pappersbaserade material samt film)

Medietyper Banderoller, självhäftande vinyl, film, tyg, papper, tapeter, kanvas, syntetmaterial, nät, textilier

Rullstorlek rullar på 254 till 1625 mm (rullar på 580 till 1625 mm med fullt stöd)

Rulle, vikt 55 kg

Rulle, diameter 250 mm

Tjocklek Upp till 0,5 mm

Tillämpningar Banderoller; Displayer; Grafik för utställningar och evenemang; Utomhusskyltar; Inomhusaffischer;
Inomhusdekoration; Ljuslådor – film; Ljuslådor – papper; Väggbilder; POP/POS; Affischer; Textil; Fordonsgrafik;
Fönstergrafik; Dekaler

Anslutning

Gränssnitt Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Yttermått (b x d x h)

Skrivare 2583 x 852 x 1402 mm

Frakt 2800 x 1130 x 1270 mm

Driftområde 2793 x 2100 mm

Vikt

Skrivare 261 kg

Frakt 362 kg

Medföljer HP Latex 700 skrivare, skrivhuvuden, underhållspatron, skrivarstativ, uppsamlingsrulle, underhållssats för
användare, kanthållare, snabbreferensguide, installationsanvisningar, dokumentationsprogramvara, strömkablar,
luftrenare, 2-tums spindeladapter

Miljökrav

Drifttemperatur 15 till 30 ºC

Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudtryck 60 dB (A) (vid drift), 38 dB (A) (inaktiv), < 20 dB (A) (viloläge)

Ljudstyrka 7,8 B (A) (vid drift), 5,5 B(A) (inaktiv), < 3,5 B (A) (viloläge)

Strömförsörjning

Energiförbrukning 1,5–2,6 kW (5 kW max) (utskrift), 95 W (startklar)

Krav Inspänning (autoreglerande) 200–240 V (±10 %), två ledningar och PE; 50/60 Hz (±3 Hz); två strömkablar; Max.
13 A per strömkabel till skrivare; Max. 9 A per strömkabel till härdare

Certifiering

Säkerhet Uppfyller kraven i IEC 60950-1+A1+A2; Uppfyller kraven i IEC 62368-1; USA och Kanada (CSA-godkänd); EU (LVD,
EN 60950-1 och EN 62368-1-kompatibel); Ryssland, Belarus och Kazakstan (EAC); Kina (CCC)

Elektromagnetisk Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien och Nya
Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), Kina (CCC)

Miljö ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, Kina, Korea, Indien, Ukraina, Turkiet); REACH; EPEAT Silver; OSHA;
Uppfyller kraven för CE-märkning; Uppfyller AgBB-kriterierna; Franska VOC A+; Greenguard Gold; UL Ecologo;
ZDHC – nivå 1

Garanti Ett års begränsad hårdvarugaranti

Beställningsinformation
Produkt

Y0U22A HP Latex 700 skrivare

Tillbehör

21V10A HP Latex 700/800 User Maintenance Kit
7HR16A HP Latex 700/800 Textile Kit Accessory
7HR18A HP Latex 700/800 Ink Collector Foams Kit
7HR19A HP Latex 700/800 Media Loading Accessory
T7U73A HP Latex 500/700/800 Wiper Roller

HP original förbrukningsmaterial

4UU94A HP 836 Latex-skrivhuvud, optimerat
4UU96A HP 836 Latex underhållspatron
4UV75A HP 832 1 liter svart Latex-bläckpatron
4UV76A HP 832 1 liter cyan Latex-bläckpatron
4UV77A HP 832 1 liter magenta Latex-bläckpatron
4UV78A HP 832 1 liter gul Latex-bläckpatron
4UV79A HP 832 1 liter ljus cyan Latex-bläckpatron
4UV80A HP 832 1 liter ljus magenta Latex-bläckpatron
4UV81A HP 832 1 liter Latex-bläckpatron, optimerad
4UV82A HP 832 1 liter Latex-bläckpatron, ytbeläggning
4UV95A HP 836 svart/cyan Latex-skrivhuvud
4UV96A HP 836 magenta/gul Latex-skrivhuvud
4UV97A HP 836 ljus cyan/ljus magenta Latex-skrivhuvud
4UV98A HP 836 Latex-skrivhuvud, ytbeläggning

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP PVC-fria tapeter (UL GREENGUARD GOLD-certifierat , FSC®-certifierat  uppfyller AgBB-kriterierna ) 
HP fotorealistiskt affischpapper 
HP Premium satinkanvas
HP Prime Matt Air GP (REACH-kompatibel ) 
HP Premium flyttbar glättad självhäftande vinyl (REACH-kompatibel )

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på HPLFMedia.com.

Service och support

U13D9E HP 2 år nästa arbetsdag med behållna defekta medier 
U13DFE HP 3 år nästa arbetsdag med behållna defekta medier 
U13DKPE HP 1 år eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier 
U13DQPE HP 2 år eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier

ECO highlights
Bläcket använder inte reaktiva monomerer, är ozonfria och uppfyller kraven i ZDHC-standarden
Möjlighet att få fler uppdrag med luktfria utskrifter, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-certifierat bläck med
mera
Eco-Carton ersätter plastpatroner med en 80 % reducering av plast som ger en C02e-reducering på 66 %
Inga sopor – lokal återvinning av ytterförpackning, kostnadsfri retur av invändig bläckpåse via HP Planet
Partners

Återvinn utskrivningsmaskinvara och kvalificerade utskriftsmaterial och utskrifter. Ta reda på hur på vår webbplats:
http://www.hp.com/ecosolutions

 
 Mer information finns på http://www.roadmaptozero.com. Med HP Latex-bläck undviks de problematiska

monomerer som kopplas till UV-utskrift. Akrylatmonomerer i ohärdat UV-bläck och UV-gelbläck kan skada huden.
 Det finns en bred uppsättning material med mycket olika luktegenskaper. Vissa medier kan påverka

luktegenskaperna hos slutprodukten. Mer information om certifieringar finns på http://www.ul.com/EL och
http://www.ul.com/gg.
 C02e-reducering baserat på övergång från plastbläckpatron till HP Eco-Carton bläckpatron i kartong, med en årlig

tillverkningsbesparing på 291 ton och en transportbesparing på 8 ton. Motsvarande 1 194 028 km körda med en
genomsnittlig personbil eller över 38 miljoner laddningar av en smarttelefon.
 Ytterförpackningen till HP Eco-Carton bläckpatron är 100 % återvinningsbar via lokala program för

kartong/papper. Innermaterialet, inklusive bläckpåsen, är återvinningsbart till 55 % och kan lämnas tillbaka utan
kostnad via HP Planet Partners-programmet för bearbetning av plastdelarna. Inga sopor. För retur av
bläckpåse/skrivhuvud/utskrifter: Besök http://www.hp.com/recycle för att ta reda på hur ni kan delta i HP Planet
Partners och var programmet finns tillgängligt; programmet kanske inte är tillgängligt i ert område.

 
 Utskriftshastigheten kan variera beroende på den adaptiva utskriftsmekanismen för att undvika defekt

bildkvalitet.
 Färgvariationen mellan utskrifterna har uppmätts vid 12-svepsläge på vinylmaterial enligt bästa praxis för tiling-

layouter och inom denna gräns: 95:e percentilen av parvisa färgskillnader (95 % av färgerna) ≤ 1 dE2000.
Reflekterande mått på ett mål med 943 färger enligt CIE-standardljuskälla D50, och enligt standarden CIEDE2000
såsom den definieras i CIE Draft Standard DS 014-6/E:2012. 5 % av färgerna kan uppvisa variationer som
överstiger 1 dE2000. Mätning av bakgrundsbelysta substrat i överföringsläge kan ge andra resultat.
 Torkarrulle är ett tillvalstillbehör.
 Den automatiska horisontella skäraren är endast till för tunnare banderoller och kanvas. Ni bör utföra ett test.
 Textiltillbehör krävs för långa serier av textilier och poröst tyg.
 UL GREENGUARD GOLD-certifiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certifierade enligt UL:s GREENGUARD-

standarder för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information finns på
http://www.ul.com/gg eller http://www.greenguard.org.
 Varumärkets licenskod är FSC-C115319.
Med HP Latex-bläck uppfyller utskrifterna AgBB-kriterierna för hälsorelaterad utvärdering av VOC-emissioner. Se

http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-
evaluation-of-building.
 Denna produkt innehåller inte ämnen som anges som SVHC (155) enligt bilaga XIV till EU REACH-direktivet som

publicerades den 16 juni 2014 i koncentrationer över 0,1 %. För att avgöra status för SVHC i HP-produkter: Se HP
REACH-deklarationen som publicerats sidan för HP:s skrivarprodukter och förbrukningsartiklar.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer
produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.
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