
Datablad

HP Latex 2700 W-skrivare
Högpresterande och kostnadseffektiv skrivare för breda format med
hållbara fördelar och vitt bläck.

Skriv ut en väg mot högre marginaler med
vitt bläck

Ta driftseffektiviteten till nästa nivå Mer hållbar och konkurrenskraftig med HP
Latex

Skapa tillämpningar med hög marginal på
förfärgade och transparenta medier med det
vitaste vita.
Inget spill mellan vita utskrifter med automatisk
återcirkulering och förvaring av skrivhuvuden i en
roterande kammare.
Utveckla verksamheten för att kunna ta er an
jobb med högre marginal med 30 % bredare
färgomfång vid hög hastighet, vilket bevarar
mediets glans och känsla.
Garantera konsekventa färg- och
kvalitetskongurationer över hela otta med HP
Conguration Center.

Produktiv och kostnadseffektiv – livslika färger
vid 89 m²/h, opak vitt vid 45 m²/h.
Öka effektiviteten – automatisk rengöring av
skrivhuvuden och ett intuitivt gränssnitt med
vägledning som hjälper till att spara både tid och
pengar.
HP Professional Print Service-planer  – för
proaktiv support arbetsödeskontroll och
utbildningar som låter er växa.

Vattenbaserade HP Latex-bläck – UL ECOLOGO® -
certierade, inga HAP:er/obligatoriska
varningsetiketter och luktfria utskrifter.
Kartongbaserad bläckpatron, lokal återvinning av
ytterkartongen och kostnadsfritt returprogram
för bläckpåsar och skrivhuvuden.
Få ett brett utbud av kompatibla miljömedvetna
medier som uppfyller UL GREENGUARD GOLD
och säkerhetskrav på leksaker.
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/latex-2700-series
Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som
inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett
återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: http://www.hp.com/learn/ds

Vitaste vitt baseras på ISO/DIS 23498 jämfört med storsäljande alternativ från konkurrenter som använder UV-teknik på mellan 100 000 och 200 000 EUR under februari 2022. Test utfört på svart ogenomskinlig
självhäftande vinyl (L*: 2,35 – a:2,73 - b:4,26), utskriftsläge med 260 % dekorfärg med HP 883 3 liter vit latexbläckpatron. Visuell opacitet = 94,7 %.
 När HP 886 vitt latex-skrivhuvud placeras i lagringskassetterna används inte något vitt bläck för service när skrivhuvudena inte används.
 30 % bredare omfång baserat på tester beställda av HP och utförda av Venture Electronics Spain, S.L. under februari 2022 där HP Latex 2700-skrivarserien jämfördes med storsäljande alternativ från konkurrenter som

använder UV-teknik på mellan 100 000 och 200 000 EUR under februari 2022 genom att jämföra volymen i CIE Lab-enheter (ju högre, desto bättre) utskrift på Avery MPI3001 och inomhuslägen. Testet utfördes under
samma förhållanden för alla skrivare som mäter ECI2002-målet med FD-9-spektrofotometern från Konica Minolta.
 Kräver ett HP PrintOS-konto, en internetanslutning och en ansluten internetkompatibel enhet. API:er för HP PrintBeat Jobs och HP PrintBeat Live Production kan endast användas med ett köpa av rätt HP Professional

Print Service-plan. Mer information nns på http://www.printos.com
 Baserat på interna HP-tester per mars 2022. Livslika färger vid 89 m²/h i utomhusläge, 3 svep, 6 färger, 90 %. Opak vitt vid 45 m²/h på genomskinlig och självhäftande vinyl, med dekorfärger, 100 %.
 Vissa tjänster är beroende av skrivare, serviceavtal och tillgänglighet i regionen. Besök https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workow-solutions-services.html för mer information.
 UL ECOLOGO® -certieringen enligt UL 2801 visar att ett bläck uppfyller ett antal er attributiva och livscykelbaserade kriterier med avseende på människors hälsa och miljöhänsyn (se http://www.ul.com/EL). HP Latex-

bläck har testats med avseende på farliga luftförorenare enligt denitionen i Clean Air Act med hjälp av amerikanska EPA:s metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen upptäcktes. Det nns ett brett
sortiment av medier som ger olika grader av lukt. Vissa medier kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
 Ytterförpackningen till HP Eco-Carton bläckpatron är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper. Det inre materialet, inklusive bläckpåse och skrivhuvuden, kan returneras kostnadsfritt till programmet

HP Planet Partners för rekonditionering av plastdelar. Inget material på deponier. 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 nns 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.
 Se http://www.hp.com/mediasolutionslocator för miljömedvetna medier. Gäller HP latex-bläck. UL GREENGUARD Gold-certiering enligt UL 2818 visar att produkterna är certierade enligt UL:s GREENGUARD-standarder

för låga kemiska utsläpp inomhus vid användning av produkterna. Mer information nns på http://ul.com/gg eller greenguard.org. HP Latex är graderat som obegränsad rumsstorlek – hela rummet dekorerat, 33,4 m² i en
kontorsmiljö och 94,6 m² i en klassrumsmiljö. Fjärde generationen HP Latex-bläck har testats och uppvisat efterlevnad med följande säkerhetsmetoder och protokoll för leksaker: EN 71-3, EN 71-9, ASTM F963-17, US 16
CFR 1303, US 16 CFR 1307, SOR 2011-17 och SOR 2018-83. HP rekommenderar inte att bläck används för leksaker som riktar sig till barn under 3 år.

 De esta 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 nns några program i det lokala området. Mer information nns på http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions. HPs utskriftsmaterial i storformat,
både icke utskrivna och utskrivna med HP Latex originalbläck, är giftfria och säkra för kassering. Kontakta avfallsansvarig i er kommun för information om lokala föreskrifter. Se
https://lkc.hp.com/storage/app/uploads/public/601/996/259/601996259ff86371330719.pdf för hantering av uttjänta utskrifter i storformat när de väl är utskrivna.
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Datablad | HP Latex 2700 W-skrivare

Tekniska specikationer
Skriv ut

Utskriftslägen 121 m²/h (2 svep) 
89 m²/h (3 svep) 
69 m²/h (4 svep) 
49 m²/h (6 svep) 
38 m²/h (8 svep) 
29 m²/h (10 svep) 
54 m²/h – vitt dekorfärg (60 %) 
16 m²/h – vitt overood/underood (100 %) 
10 m²/h – 3 lager (60 %) 
3,6 m²/h – 5 lager

Utskriftsupplösning Upp till 1200 x 1200 dpi

Bläcktyper Vattenbaserade HP Latex-bläck

Bläckpatroner 9 (Svart, cyan, ljus cyan, ljus magenta, magenta, gul, HP Latex Optimizer, HP Latex Overcoat, vitt)

Patronstorlek 5 l (färg). 3 l (vitt)

Skrivhuvuden 9 (6 HP Latex Universal, 2 HP Latex Optimizer, 1 HP Latex vitt)

Repeterbarhet från utskrift
till utskrift på lång sikt

Maximal färgskillnad (95 % av färgerna) = 2 dE2000

Media

Hantering Rulle till rulle, dubbelsidig blockering, dubbla rullar (tillval), rulle till fritt fall (tillval), bläckuppsamlare (tillval)

Medietyper Banderoller, självhäftande vinyl, lm, papper, tapeter, kanvas, syntetmedier, tyg, nät, textilier

Rullstorlek Upp till 3,2 m (en rulle); Upp till 2 x 1,6 m (två rullar, tillval); Upp till 2 x 1,53 m (två jumbo-rullar, tillval);

Rulle, vikt Upp till 160 kg (en rulle); Upp till 300 kg (med extra utmatningsvals); Upp till 2 x 70 kg (sats med dubbel rulle
som tillval) Upp till 2 x 200 kg (sats med dubbel jumbo-rulle som tillval)

Rulle, diameter 30 cm (40 cm med utmatningsvals som tillval)

Tjocklek Upp till 0,4 mm (standard); upp till 2,0 mm (med anpassad vagnhöjdsinställning)

Tillämpningar Banderoller; Dekoration; Displayer; Grak för utställningar och evenemang; Utomhusskyltning; Inomhusaffischer;
Ljuslådor – lm; POP/POS; Textil; Fordonsgrak; Tapeter; Fönstergrak

Anslutning

Gränssnitt Intel I210-T1 Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Yttermått (b x d x h)

Skrivare 574 x 138 x 167 cm

Frakt 586 x 181 x 191 cm

Vikt

Skrivare 1323 kg

Frakt 2100 kg

Medföljer HP Latex 2700 W-skrivare, skrivhuvuden, 126 tum spindlar (x2), HP latexrengöringssats, HP intern
utskriftsserver, pekskärm, dokumentationsprogramvara, användarhandbok, mediekanthållare, HP
originalmedier som prov, rengöringsmaterial, pneumatisk pistol, underhållskit för användare

Miljökrav

Drifttemperatur 15 till 30 °C

Luftfuktighet vid drift 20 till 70 % RH (icke-kondenserande)

Akustik

Ljudtryck 71 dB (A) (vid drift), 58 dB(A) (inaktiv)

Strömförsörjning

Energiförbrukning 11 kW (standard) – inomhusläge med kvalitet (4 svep), 11 kW (standard) – utomhusläge (3 svep)

Krav Spänning 200–240/380–415 V Delta/Wye trefas och PE; 50/60 Hz; 56/35 A

Certiering

Elektromagnetisk Uppfyller kraven i klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien (ACMA), Nya
Zeeland (RSM), Korea (KCC)

Miljö WEEE, RoHS (EU, Kina, Ukraina), REACH, efterlever CE-märkningar

Garanti 12 månaders täckning för underhåll och support: 6 månader begränsad hårdvarugaranti; 6 månaders HP
standarservice, -underhåll och -support. Garantin kan variera mellan länder beroende på olika lagkrav. Mer
information om HPs lokala service- och supportalternativ nns på http://www.hp.com/support .

Beställningsinformation
Produkt

3R743C HP Latex 2700 W-skrivare

Tillbehör

3Y0K4A HP Latex 2700 Series Ink Collector Kit
474X9A HP Latex 2700-seriens sats med dubbla jumbo-rullar
474Y0A HP Latex 2700-seriens bläckuppsamlingssats med skum
4R4W4A HP 126-tumsspindel
4R4W5A HP Latex 126 tum vals-till-freefall-sats
4R4W7A HP 126 tum avledarvals
55P20A HP Latex 2700 Standard Uptime Kit
55P21A HP Latex 2700 White Uptime Kit
55P22A HP Latex 2700 Series User Maint. Sats
L2E28A HP Latex Jumbo Dual Roll Split Spindles
M2J33A HP Latex In-line-knivar
T4E58B HP Latex Media Saver Kit

HP original förbrukningsmaterial

G0Z21A HP 886 Latex-skrivhuvud, vitt
G0Z22A HP 886 optimerat Latex-skrivhuvud
G0Z24A HP 886 Latex-skrivhuvuden
G0Z28A HP 883 5 liter cyan latex-bläckpatron
G0Z29A HP 883 5 liter magenta latex-bläckpatron
G0Z30A HP 883 5 liter gul latex-bläckpatron
G0Z31A HP 883 5 liter svart latex-bläckpatron
G0Z32A HP 883 5 liter ljus cyan latex-bläckpatron
G0Z33A HP 883 5 liter ljus magenta latex-bläckpatron
G0Z34A HP 883 5 liter Optimizer latex-bläckpatron
G0Z35A HP 883 5 liter Overcoat latex-bläckpatron
G0Z44A HP 883 3 liter vit latex-bläckpatron
G0Z45A HP 883 rengöringssats för Latex-skrivhuvud

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

HP fotorealistiskt affischpapper 
HP Optimal Gloss Air GRP (REACH-kompatibel ) 
HP borttagbart självhäftande tyg (REACH-kompatibel ) 
HP 508 gsm Prime dubbelsidig blockeringsbanderoll (REACH-kompatibel )

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

Service och support

U56YCE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier och Plus-serviceplan 
U56YDE HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier och Plus-serviceplan 
U56YHPE HP 1 års eftergaranti med hårdvarusupport och behållna defekta medier och Plus-serviceplan 
U56Y5E HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier och Basic-serviceplan 
U56Y6E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier och Basic-serviceplan 
U56Y9PE HP 1 års eftergaranti med hårdvarusupport och behållna defekta medier och Basic-serviceplan 

 
 Prestandan kan variera beroende på media – mer information nns på

http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator. För bästa resultat bör textilier som inte är töjbara användas. Tillvalet
bläckuppsamlare krävs för porösa textilier.
 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 2022 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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