
HP Latex 
2700-skrivarserien

Öka effektiviteten. Påskynda resultaten.



Att lägga ned hela sin själ i verksamheten 
innebär att starkt fokusera på kundernas 
förväntningar. Kvaliteten är förvisso viktig 
för den som vill nå framgång, men det är 
inte den enda faktorn. Du måste alltid vara 
på alerten och hitta på nya sätt att få plats 
med fler jobb varje dag, komma på hur du 
kan utöka antalet applikationer och hur du 
ska kunna attrahera den allt större andelen 
av kundbasen som ställer krav på 
miljömedvetenhet.

Till din och andra utskriftsproffs lycka är 
den nya HP Latex 2700-skrivarserien stark 
på alla fronter och erbjuder effektivare, 
lönsammare och hållbarare utskrifter – utan 
att rucka på kvaliteten.

HP Latex 2700 hjälper dig att effektivisera din verksamhet 
med sina livfulla färger i en hastighet på upp till 89 m²/timme 
(958 fot²/timme).¹ Den automatiska rengöringen av 
skrivhuvudet och det intuitiva gränssnittet gör att du sparar 
både tid och pengar. Dessutom kan du med HP:s planer för 
professionella utskriftstjänster² få tillgång till proaktiv 
support, arbetsflödeskontroll och utbildning online.

Omvandla effektivitet till vinst 
med HP Latex 2700

Utöka ditt utbud med det vitaste vita, som inte gulnar med 
tiden, utan återkommande underhåll och utan slöseri på vitt 
bläck.³ Öka dina marginaler med 30 % bredare färgomfång⁴ i 
en lång rad applikationer, och få en enklare efterbehandling 
och installation med bläck som klarar en töjning på upp till 
160 % för omslag.⁵

HP Latex-bläck med 65 % vatteninnehåll är den mest 
miljömärkta tekniken⁶, utformad för att undvika riskerna med 
UV. Inga skadliga luftförorenande ämnen⁷, luktfria utskrifter⁸, 
återvinningsbar kartong i bläckförpackningen⁹ och ett stort 
utbud av kompatibla miljömedvetna medier¹⁰.

Öka effektiviteten

Skriv ut din väg mot högre marginaler

Skydda hälsan och miljön



Utöka företagets potential

Skydda hälsan och miljön

Öppna dörren till fler applikationer och 
större marginaler
Fönstergrafik, skyltar för utomhusbruk, kanvas, tapeter, 
rullgardiner, fordonsgrafik, textilier med mera. Med HP Latex 
2700-skrivarserien kan du erbjuda en lång rad unika 
applikationer med stora marginaler.

Upptäck fördelarna med HP Latex vitt 
bläck
 Det vitaste vita som inte gulnar med tiden.³
 Enkel utskrift i vitt med automatisk återcirkulering av bläcket och 

likaså automatisk rengöring av skrivhuvudet.
 Flexibelt, tunt bläckskikt för att undvika problem vid laminering.
 Inget åtgång mellan jobb i vitt eftersom skrivhuvudet för vit utskrift 

avlägsnas när det inte används.³

Öka effektiviteten radikalt med HP:s 
planer för professionella 
utskriftstjänster2

Leksakssäkerhet¹⁰ UL ECOLOGO®¹² Obegränsad för 
hela rum¹⁰

Nivå 1 – Noll utsläpp 
av farliga kemikalier¹³

 Förbättra skrivarens upptid genom att få rätt support när du 
behöver den.

 Öka kontrollen under arbetet med HP PrintOS¹¹ för att 
övervaka och optimera utskriftsflödet.

 Bli mer oberoende och kunnig genom HP Learn-fortbildning 
som ökar din kompetens.¹¹

 Vattenbaserade HP Latex-bläck innehåller inga skadliga 
luftförorenande ämnen⁷, vilket gör att riskerna med UV-bläck 
undviks och möjliggör luktfria utskrifter⁸ även för de mest känsliga 
utrymmen.

 Ligg steget före och gör skillnad med bläck som certifierats av 
branschledande laboratorier: det är det bevis som varumärken och 
köpare kräver.

 Minska miljöavtrycket med återvinningsbara, kartongbaserade 
patroner, kostnadsfritt materialreturprogram⁹ och utskrifter som 
inte kräver någon särskild avfallshantering.

 Få tillgång till en lång rad kompatibla miljömedvetna medier, som 
uppfyller kraven i UL GREENGUARD GOLD och för 
leksakssäkerhet.¹⁰



Möt produktfamiljen

HP Latex 2700

Grundläggande funktioner

Maximal mediebredd på 3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)¹⁴

5-liters bläckpatron

Hastigheter vid färgutskrift upp till 121 m²/timme (1302 fot²/timme) utomhus

Sats med dubbel jumbovals och bläckuppsamlingssats som tillval

1 års garanti

Särskiljande funktioner

3-liters vit patron

Hastigheter vid vit utskrift upp till 54 m²/timme (581 fot²/timme)

Grundläggande funktioner

Maximal mediebredd på 3,2 m (126 tum)

Enkel vals upp till 300 kg (660 pund)¹⁴

5-liters bläckpatron

Hastigheter vid färgutskrift upp till 121 m²/timme (1302 fot²/timme) utomhus

Sats med dubbel jumbovals och bläckuppsamlingssats som tillval

1 års garanti

HP Latex 2700 W

1. Baserat på HP:s interna tester, mars 2022, utomhusläge 3-pass, 6 färger, 90 %. 
2- Vissa tjänster varierar beroende på skrivare, serviceavtal och tillgänglighet i regionen. Mer information hittar du på https://www.hp.com/us-en/printers/large-format/latex-printer-workflow-solutions-services.html.
3. Vitaste vitt baseras på ISO/DIS 23498 jämfört med konkurrenternas alternativ med UV-teknik mellan 100 000 och 200 000 USD per februari 2022. Testet har utförts på svart opak självhäftande vinyl (L*:2,35 – a:2,73 – b:4,26) med 260 

% punktutskriftsläge med HP 883 3 liters White Latex-bläckpatron. Visuell opacitet = 94,7 %. När HP 886 White Latex-skrivhuvuden placeras i lagringskassetterna används inget vitt bläck för service när skrivhuvuden inte används. 
Vitt bläck endast tillgängligt för HP Latex 2700 W-skrivaren. När HP 836 White Latex-skrivhuvuden placeras i lagringskassetterna används inget vitt bläck för service när skrivhuvuden inte används.

4. 30 % bredare färgomfång baserat på tester på uppdrag av HP och utförda av Venture Electronics Spain, S.L. i februari 2022, där HP Latex 2700-skrivarserien jämfördes med de främsta konkurrenternas alternativ med UV-teknik 
mellan100 000 och 200 000 USD per februari 2022. Omfångsvolymen jämfördes i CIE Lab-enheter (ju högre, desto bättre) med utskrift på Avery MPI3001 i utskriftslägen för inomhusbruk. Testet utfördes under samma förhållanden 
för alla skrivare som mäter ECI2002-målet med FD-9-spektrofotometern från Konica Minolta.

5. Baserat på HP:s interna tester, mars 2022. Töjning utförd i rumstemperatur (23 °C ± 2 °C, 50 % relativ luftfuktighet ± 5 %) med en Instron-tensometer med en töjningshastighet på 300 mm/min. 200 mm långa och 2,5 cm breda remsor. 
dE beräknades enligt DELTA E CIE2000. Utskrivet på gjuten vinyl, läge 8-pass, 110 % bläck.

6. Gäller för HP Latex-teknik jämförd med konkurrerande alternativ för storformatsutskrift med lösningsmedel och UV-teknik. Alla certifieringar gäller inte för alla generationer av HP Latex bläck Se enskilda produktdata för mer 
information på hp.com/go/latex.

7. HP Latex bläck har testats med avseende på skadliga luftförorenande ämnen enligt definitionen i Clean Air Act, med hjälp av amerikanska EPAs metod 311 (testet utfördes 2013) och inga sådana ämnen detekterades. 
8. Gäller för HP Latex-bläck. Baserat på sensoriska undersökningar utförda av Odournet i enlighet med VDI-riktlinje 3882, i vilka HP Latex 883-bläck bedömdes som ”svaga” i luktintensitet och ”neutrala” i hedonisk ton. Det finns ett brett 

sortiment av material som ger olika grader av lukt. Vissa material kan påverka luktegenskaperna hos slutprodukten.
9. Ytterförpackningen till bläckpatronen är 100 % återvinningsbar via lokala program för kartong/papper. Det inre materialet, inklusive bläckbehållaren och skrivhuvuden kan returneras kostnadsfritt till HP Planet Partners program för 

rekonditionering av plastdelar. Noll deponering. 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 ditt område. Kontakta den lokala myndighet som ansvarar för avfallsfrågor för information om avfallshantering i områden där programmet inte är tillgängligt.

10. Exempel på miljömedvetna medier hittar du på http://www.hp.com/mediasolutionslocator. Gäller HP Latex-bläck. UL GREENGUARD Guld-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 ul.com/gg eller greenguard.org. HP Latex är graderat som obegränsad rumsstorlek – hela rummet dekorerat, 
33,4 m² (360 fot²) i kontorsmiljö, 94,6 m² (1 018 fot²) i 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.

11. Kräver HP PrintOS-konto, internetanslutning och en ansluten internetkapabel enhet. Mer information finns på http://www.printos.com.
12. UL ECOLOGO®-certifieringen enligt UL 2801 visar att 883-bläck uppfyller ett antal flerattributiva, livscykelbaserade kriterier med avseende på mänsklig hälsa och miljöhänsyn (se http://www.ul.com/EL). 
13. Nollutsläpp av farliga kemikalier. Gäller HP Latex-bläck. ZDHC Roadmap to Zero, nivå 1 visar att bläck överensstämmer med eller uppfyller villkoren i listan över begränsade ämnen vid tillverkning (ZDHC Manufacturing Restricted 

Substances List, ZDHC MRSL) 1.1, en lista på kemiska ämnen som är förbjudna att användas avsiktligt under produktion. ZDHC är en organisation som arbetar för att eliminera farliga kemikalier och implementera hållbara kemikalier 
inom sektorerna för läder, textil och syntetmaterial. Roadmap to Zero-programmet är en organisation med olika varumärken, samarbetspartner i värdekedjan och andra områden samt andra intressenter som tillsammans verkar för 
att implementera ansvarsfulla rutiner för hantering av kemikalier. Mer information finns på http://www.roadmaptozero.com.

14. HP Latex 2700- och 2700 W-skrivarna kan användas med enkel vals upp till 160 kg (353 lb). Skrivarkapaciteten kan höjas till 300 kg (660 lb) med något av tillvalen HP 126-in Diverter-vals eller för HP Latex 2700-serien, sats med dubbel 
jumbovals. Ingår inte, säljs separat.
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avseende HPs produkter eller tjänster än de uttryckliga garantier som medföljer sådana produkter eller tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en 
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.
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