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Zorg voor nieuwe groei en winst voor uw bedrijf in de 
snel groeiende markt voor interieur decoratie.

Ontdek met deze gids hoe de oplossingen voor afdrukken op groot formaat van HP voor 
decoratieve toepassingen de industrie transformeren en u kunnen helpen nieuwe groei 
en kansen voor uw bedrijf te realiseren.
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De wereld van interieurdecoratie groeit explosief, 
voortgedreven door de nieuwe mogelijkheden die digitale 
afdruktechnologieën met zich meebrengen. In het begin 
maakte HP DesignJet het mogelijk om op groot formaat 
posters en canvas af te drukken. Door de unieke voordelen 
die HP Latex-afdrukken biedt, met een breed scala aan 
substraatkeuzes en ontwerpen waardoor ieder creatief 
potentieel kan worden benut en spoedafleveringen van 
geurloze afdrukken voor binnen worden gemaakt, bevindt de 
industrie zich nu midden in een complete transformatie.

Vandaag de dag is decoratief ontwerp voor alles en 
iedereen. Digitaliseren, op grote schaal aanpassen en zelfs 
individualiseren zijn krachtige hulpmiddelen om uw bedrijf 
te onderscheiden. De portfolio van HP met technologieën en 
printers zijn ontworpen om u volop te laten profiteren van de 
mogelijkheden van interieurdecoratie. De veelzijdigheid en 
flexibiliteit van de HP Latex printtechnologie zijn geschikt voor 

HP transformeert de 
decoratiewereld

traditionele markten, zoals die voor behang, maar ook voor 
nieuwe trendy toepassingen zoals jaloezieën, decoratief textiel 
of lampenkappen. Ook als het om kunstafdrukken gaat bieden 
HP DesignJet-printers ongeëvenaarde beeldkwaliteit4 voor 
alles van reproducties van kunstafbeeldingen tot professionele 
fotografie. HP Scitex-printers zijn ideaal voor harde en 
exotische toepassingen.

Met de digitale printtechnologie van HP bieden we uitgebreide 
oplossingen samen met onze toonaangevende partners in de 
industrie en zorgen we voor interessante klantensuccessen 
op het gebied van interieurdecoratie wereldwijd. Wij hebben 
wat u nodig hebt om nieuwe markten te bereiken, uzelf te 
onderscheiden in een steeds veranderende wereld en nieuwe 
winstgevende paden in te slaan met uw bedrijf.
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Maak winst dankzij groeiende vraag

Vul uw huidige fotoaanbod aan, breid het uit 
en put uit een nieuwe inkomstenbron met 
gepersonaliseerd behang en fotobehang 
dat hoge marges oplevert.

HP Latex-printers:

• HP biedt een gebruiksvriendelijke oplossing 
voor de gehele workflow, van ontwerp tot 
afwerking, waaronder cloud-ontwerpen en 
bestandsvoorbereiding voor afdrukken met 
de HP WallArt Solution2

• Stel uw klanten gerust met HP Latex-inkten 
en afdrukken die voldoen aan de beste 
certificaten voor luchtkwaliteit voor binnen5

Laat uw bedrijf groeien

Breid uit van canvassen verpakt voor de 
galerie tot brede canvassen tot 3,2 m, 
waaronder gemonteerde canvassen, 
canvassen met structuur en ronde 
canvassen; naar een breder assortiment 
aan canvastoepassingen die hogere marges 
opleveren.

HP Latex-printers:

• HP en onze toonaangevende partners 
bieden de complete afdrukoplossing 
voor canvas: van ontwerp tot afwerking, 
waaronder multi-panel ontwerpen middels 
HP WallArt Solution2

• Uitrekken en opvouwen zonder barsten, 
wat lamineren overbodig maakt

Behang en fotobehang Canvassen ter decoratie

Spelen in een 
wereld van 
toepassingen
De markt voor interieurdecoratie bestrijkt alles van traditioneel 
tot trendy. De oplossingen van HP zijn ontworpen voor iedere 
toepassing en beschikbaar voor de gehele linie. HP Latex-
technologieën bieden innovatie op gebied van veelzijdigheid, 
flexibiliteit en duurzaamheid, en zijn een sturende kracht in de 
transformatie van de industrie. Daarnaast is de beeldkwaliteit 
die HP DesignJet-printers bieden ideaal voor kunstreproducties 
en professionele fotografie en zijn HP Scitex-printers ideaal voor 
harde en exotische toepassingen. Kies voor uw toepassing een 
bijpassende oplossing van HP en verken de interessante wereld van 
decoratieve toepassingen.
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Ongekende efficiëntie

Van stickers, labels en muurstickers tot 
grafische toepassingen voor etalages en 
voertuigstickers: produceer gedetailleerde, 
duurzame afbeeldingen die een diepe indruk 
maken als ze van dichtbij worden bekeken.

HP Latex-printers:6

• Afleveren op dezelfde dag: elimineer 
droogtijd, vermijd de noodzaak tot lamineren 
en voer meerdere taken tegelijkertijd uit

• Eerst afdrukken en dan snijden dankzij 
de printoplossing het is rond 50% sneller, 
vergeleken met een multifunctioneel afdruk- 
en snijapparaat7

Toon de kunst van het afdrukken

Produceer schitterende reproducties van 
professionele fotografie en beeldende kunst. 
Lange levensduur en vervagingsweerstand 
houden de afdrukken in uitstekende staat, 
op verschillende materialen van canvas tot 
fotomateriaal voor kunst.

Printers uit de HP DesignJet Z-serie:

• Tot 12 originele HP Vivid Photo-inkten 
en HP Photo-inkten leveren zwart-wit- en 
kleurenafdrukken van galeriekwaliteit8

• Een breed kleurenspectrum met 95% 
Pantone®-dekking dankzij chromatisch rode 
inkt van HP8

• Indrukwekkende, duurzame afdrukken die 
tot wel 200 jaar meegaan9

Snelle productie op harde en flexibele10 
toepassingen

Druk af op een eindeloze reeks 
hoogwaardige toepassingen, zoals deuren, 
spiegels, grafische toepassingen voor 
etalages, verbazingwekkende afbeeldingen 
op foamplaten of zelfs in het oog springend, 
gemetalliseerd11 behang.

HP Scitex FB550/FB750 industriële printers:

• Druk direct af op vrijwel ieder hard 
materiaal van foamplaat en acryl tot 
polycarbonaat, PET en aluminium

• Laat uw klanten zien wat er mogelijk is met 
witte inkt,11 mat/glanzend en full bleeds.

• Print op extreem dik materiaal (tot 6,4 cm) 
en creëer unieke toepassingen zoals deuren

Professionele fotografie 
en kunst  

Beeldende kunst en 
decoratie

Muurstickers



Successen van klanten: Franck Vogel
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"Het verschil tussen de afdrukken voor deze 
tentoonstelling die met de HP DesignJet 
fotoprinters zijn gemaakt en eerdere afdrukken van 
dezelfde foto's met de Lambda in mijn oude fotolab 
is overweldigend. Deze nieuwe afdrukken hebben 
intensere kleuren, meer diepte en geven meer detail 
weer van de foto dan ooit tevoren.”

Meer dan 50.000 
bezoekers genoten van de 
tentoonstelling 'Bishnois 
Ecologists since the 15th 
Century' die werd gemaakt met 
HP DesignJet-fotoprinters

In vogelvlucht

Industrie: Professionele 
fotografie en grafisch 
ontwerp
Bedrijfsnaam: Franck Vogel
Hoofdkwartier: Parijs, 
Frankrijk
Website: franckvogel.com

Uitdaging

Produceer duurzame 
fotoafdrukken van 
kunstkwaliteit voor de 
tentoonstelling 'Bishnois 
Ecologists since the 15th 
Century'.

Oplossing

Produceer afdrukken 
op een scala aan HP-
grootformaat printers 
op verschillende media. 
Kleurenfoto's op de 
HP DesignJet Z3200-
fotoproductieprinter met 
12 inkten. Zwart-witfoto's 
op de HP DesignJet Z6200-
fotoproductieprinter met 
8 inkten.

Kunstafdrukken van 
topkwaliteit afgedrukt op 
HP-fotopapier, directdroog 
satijn. Kunstafdrukken 
met een beperkte oplage 
gemaakt met Hahnemühle 
FineArt Baryta 325 met 
HP DesignJet-fotoprinters.

Resultaten 

Helderder rood, getrouwere 
kleuren, meer diepte en 
detail in zwart-witfoto's 
met daarnaast grote 
duurzaamheid zorgen voor 
kwaliteit die die van het 
traditionele Lambda-proces 
overstijgt. 

De getrouwe en consistente 
reproducties van 
tentoonstellingsafdrukken 
van over de hele wereld met 
de HP DesignJet-fotoprinter 
zorgen voor meer 
tentoonstellingskansen.

– Franck Vogel, fotojournalist, Parijs, Frankrijk

http://franckvogel.com
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De hele interieurdecoratiewereld ondergaat een transformatie 
die wordt aangedreven door digitale afdruktechnologieën 
waarmee u nieuwe, creatieve en modieuze ontwerpen op 
een constant veranderende markt kunt brengen. Door uw 

Digitaal is de stuwende kracht 
achter de groei in decoratie

analoge apparatuur te vervangen of digitaal afdrukken als 
een aanvulling te gebruiken, kunt u uzelf in de voorhoede van 
de markt plaatsen en uw klanten nieuwe waarde bieden. Bij 
digitaal afdrukken hoeft u zich geen zorgen te maken over 
wat er verkocht zal worden, de voorraad- en opslagkosten, 
afval en complexiteit worden verminderd.
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Digitale printtechnologieën van HP maken innovatie mogelijk8

Ontwerp
U wordt alleen beperkt 
door uw eigen fantasie:
• Ontwerp hoogwaardige, 
luxe verzamelingen
• Bevrijd uzelf van 
de beperkingen van 
herhalingspatronen
• Ontwerp, fotografische 
afbeeldingen, 
kunstwerken, zelfs 
vintage... dit is creatieve 
vrijheid

Mediakeuze
Gebruik unieke substraten 
om uw aanbod op te laten 
vallen:
• Opgewerkte media 
met structuur en 
metaalcoating; 
specialiteitsmedia kan uw 
specialiteit worden
• U wordt niet langer 
beperkt door traditionele 
industriebreedten

Eén te veel
Met digitaal afdrukken 
wordt het makkelijk 
om afzonderlijke 
interieurdecoratie met 
hoge marges te maken:
• Aanpassen en overeen 
laten komen met andere 
interieurelementen
• Ontwerp een enkele, 
exclusieve muur; een 
meesterwerk
• Maak afzonderlijke 
decoratie; leg de 
trend vast
• Massaal aanpassen voor 
hoogwaardige markten 
zoals hospitality

Innovatie
HP is deze markt aan 
het veranderen met de 
HP WallArt Solution, van 
ontwerp en productie 
tot samenwerking en 
marketing:2

• Maak gepersonaliseerde 
wanddecoratie met een 
oplossing die de manier 
waarop u zaken doet 
compleet kan veranderen.
• Het is meer dan een 
ontwerphulpmiddel; het is 
een bedrijfsontwikkeling-
shulpmiddel in de cloud.

Kleur
Neem het probleem 
weg van de uiteindelijke 
beslissing over de kleur 
en begin de trend met 
meer keuzen:
• Kies uit meerdere 
kleuren: u wordt niet 
langer beperkt door een 
gelimiteerd aantal kleuren
• Verbaas uw klanten 
met soepele, brede 
kleurovergangen
• Verbeter kleuren: 
gebruik digitale afdrukken 
om speciale effecten te 
behalen op afdrukken 
die gemaakt zijn met uw 
analoge apparatuur
• Met automatische 
kleurvoorbereiding wordt 
het makkelijk om kleuren 
en verzamelingen te 
reproduceren

Kleur

Ontw
erp

Mediakeuze
Personalisering

In
no

va
tie
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Hedendaagse commerciële ruimten en woonruimten bevatten 
interessante ontwerpen en er is vraag naar gepersonaliseerde 
interieurdecoratie. HP Latex-technologie is uitermate geschikt 
voor de taak en biedt unieke voordelen voor uw bedrijf, of u nu 
een behangfabrikant bent die zich wil onderscheiden met een 
hoogwaardig en luxueus aanbod, een print service provider die 
nieuwe toepassingen met hoge marges wil aanbieden zoals 
gepersonaliseerde projecten of canvas, een ontwerper die gebruik 
wil maken van de kortere ontwerp-tot-productietijd of een 
interieurontwerper met visie voor ruimtelijke ervaringen.

Wees onstuitbaar en breid uw bedrijf uit
Creëer nieuwe kansen voor uw bedrijf en verander de 
manier waarop u uw klanten van dienst bent met HP Latex 
printtechnologie. U kunt hoogwaardige afdrukken krijgen 
op productiesnelheden, waarmee u dezelfde dag nog kunt 
leveren zonder extra kosten te maken in vergelijking met 
solvent-printtechnologie. U krijgt daarmee veelzijdigheid en 
indrukwekkende eindresultaten in een breed scala aan media 
ontworpen voor decoratieve toepassingen. Produceer geurloze 
afdrukken met HP Latex-inkten op waterbasis voor gevoelige 
binnenomgevingen waar solvent niet kan worden gebruikt.

Afdrukken met HP Latex is gezonder 
afdrukken1

• UL ECOLOGO® Certified HP Latex-inktafdrukken voldoen aan een 
reeks strenge gezondheidscriteria voldoen.5

• HP Latex-inkten zijn GREENGUARD GOLD-gecertificeerd volgens 
standaarden voor weinig chemische uitstoot in de binnenlucht5

• HP Latex-inkten zijn niet ontvlambaar, niet brandbaar12 en 
nikkelvrij13

• Een speciale ventilatie is niet vereist14 en HP Latex-inkten hebben 
geen waarschuwingslabels of gevaarlijke luchtvervuilers15

• Printers van de HP Latex 300-serie zijn ENERGY STAR-
gekwalificeerd, hebben geen bijzondere stroomvereisten en zijn 
EPEAT-geregistreerd16

• Bereik nieuwe binnenruimten, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. 
Geurloze afdrukken komen op plaatsen waar solvents en UV's niet 
kunnen worden gebruikt.

PRODUCT CERTIFIED FOR
REDUCED ENVIRONMENTAL 
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRIBUTES EVALUATED:
UL.COM/EL
UL 2801 

PRODUCT CERTIFIED 
FOR LOW CHEMICAL 
EMISSIONS. VIEW 
SPECIFIC ATTRIBUTES 
EVALUATED: 
UL.COM/GG 
UL 2818

HP Latex-technologie: 
de drijvende kracht 
achter uw bedrijf



Successen van klanten: Kinderziekenhuis Sant Joan de Déu-Barcelona
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“De decoraties die zijn afgedrukt met HP Latex-
inkten en met minimale onderbrekingen van 
diensten zijn aangebracht hebben ons in staat 
gesteld unieke aantrekkelijke ontwerpen te 
maken waar de kinderen helemaal dol op zijn en 
die passen bij onze gevoelige omgeving.”

In vogelvlucht

Industrie: Sign en display
Bedrijfsnaam: 
Kinderziekenhuis Sant Joan 
de Déu-Barcelona
Hoofdkwartier: Barcelona, 
Spanje
Website: hsjdbcn.org

Bedrijfsnaam: Demibold
Hoofdkwartier: Barcelona, 
Spanje
Website: demibold.es

Bedrijfsnaam: Printzone
Hoofdkwartier: Barcelona, 
Spanje
Website: pecomunicacio.com

Uitdaging

Verbeter de 
ziekenhuiservaring voor 
kinderen en hun families 
door kleurrijke thema-
interieurs te maken 
met gecertificeerde, 
milieuvriendelijke producten 
voor gevoelige omgevingen.

Oplossing

De HP Latex printtechnologieën 
bieden hoogwaardige en 
geurloze afdrukken voor 
gevoelige ruimtes. HP Latex-
inkten zijn UL ECOLOGO®- en 
UL GREENGUARD GOLD-
gecertificeerd.5

Resultaten 

Aantrekkelijke afgedrukte 
decoraties maken van de 
kamers en machines op de 
afdeling Diagnostiek een 
ware ruimtereiservaring. 
UL GREENGUARD GOLD-
gecertificeerde5 HP Latex-
inkten kunnen met een 
gerust hart worden gebruikt 
in gevoelige binnenlocaties.

– Lola Crevillén, hoofd Ziekenhuisdiensten en -faciliteiten, Kinderziekenhuis Sant Joan de Déu-Barcelona.

Jonge patiënten genieten 
van een ruimtereis met 
diagnostische machines 
en kleedkamers die zijn 
gedecoreerd met 
HP Latex printtechnologie

http://hsjdbcn.org
http://demibold.es
http://pecomunicacio.com
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Of u nu zoekt naar efficiënte oplossingen met een laag volume 
of mogelijkheden met een productievolume: de HP printers is 
een compleet aanbod, met onze toonaangevende partners die 
belangrijke componenten leveren die geoptimaliseerd zijn voor 
HP Latex printtechnologieën. Kies een kant-en-klare oplossing 

Kies een turnkey-oplossing 
of kies uit modulaire 
onderdelen

of kies uit de modulaire onderdelen voor behang of canvas. Vind 
de mogelijkheden voor drukproeven opnieuw uit. Of ontwerp 
uw afdruk- en snijoplossing opnieuw met de printoplossing van 
HP Latex voor afdrukken en snijden.
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Gepersonaliseerde 
wandindeling

Eenvoudige, efficiënte en 
collaboratieve oplossing 
voor het maken van 
gepersonaliseerde 
wanddecoratie

• Verbeter uw 
wanddecoratiesegment 
met de gebruiksvriendelijke 
cloudgebaseerde HP WallArt 
Solution2

• HP WallArt versimpelt 
het gehele proces van 
afbeeldingselectie en 
wandindeling tot afdrukken 
en installatie2

• HP WallArt is gratis2

De digitale printtechnologie van 
HP Latex voor wanddecoratie

Opmerking: Compatibiliteit met aanbevolen afwerkingsapparatuur kan wisselen voor media gecertificeerd voor 
HP Latex-inkten. Raadpleeg de partner voor meer informatie over de prestaties en mediacompatibiliteit.

Professionele materiaalbron

Rechtstreeks vanuit de 
HP WallArt Solution eenvoudig 
toegang tot professioneel 
materiaal2

• Vind inspiratie in een 
grote verscheidenheid van 
afbeeldingen, patronen en 
ontwerpen met gemakkelijke 
toegang tot beeldwerk van een 
marktleidende partners zoals 
Fotolia en Pattern Designs
• Bekijk een voorbeeld van het 
uiteindelijke ontwerp voordat 
u overgaat tot kopen
• Verminder stappen: inhoud is 
gemakkelijk en rechtstreeks aan 
te schaffen vanuit de HP WallArt 
Solution.2

Geavanceerd grafisch 
ontwerp

Geavanceerd grafisch ontwerp 
en bestandvoorbereiding om 
af te drukken

• Verbeter taakaanmaak, 
verrijk kleurbeheer en 
vergroot efficiëntie met 
ontwerphulpmiddelen van 
marktleidende partner, AVA
• Maak taken uiterst snel af: 
verminder de complexiteit van 
het werken met herhaalde 
patronen

Ter plekke realistische 
voorbeeldweergave

Bekijk op uw tablet hoe het 
uiteindelijke project eruit zal zien17

• Ervaar het ontwerp voordat u de 
uiteindelijke beslissing neemt: met 
behulp van de HP WallArt-tablet-
app17 kunnen uw klanten ter plekke 
ontwerpen waarbij ze afbeeldingen 
van de wand zelf gebruiken.
• Maak een afbeelding van de 
wand zelf en bekijk een realistische 
voorbeeldweergave van het 
voltooide ontwerp
• De HP WallArt-tablet-app17 is 
gratis2

Haal nieuwe 
omzet binnen

Digitale wanddecoratie 
is uw kans om een 
nieuwe winstbron 
aan te spreken. HP en 
de partners van HP 
bieden u voor de gehele 
workflow innovatieve 
hulpmiddelen en 
oplossingen om nieuwe 
bedrijfs- en productie-
efficiëntie te behalen.
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Bestanden rippen

AVA RIP, geïntegreerd in uw 
workflow

• Krijg meer controle, versnel 
de tijd voor rippen en profiteer 
van de geïntegreerde 
workflowefficiëntie van een 
toonaangevende partner: AVA
• Van bestandsvoorbereiding 
tot afdrukken, AVA-
ontwerpsoftware maakt een 
naadloze workflow mogelijk

Mediacompatibiliteit

Bied spannende nieuwe 
toepassingen aan met een groot 
mediabereik

• Kies uit een grote variëteit van 
compatibele substraten van 
marktleidende media-aanbieders
• Grote keuze uit onder ander 
materiaal met of zonder 
coating, vinyl, papier, pvc-vrij 
behangpapier,18 canvas en meer
• Onderscheid uw producten: druk 
af op een brede reeks speciale 
substraten zoals met opgewerkte 
tekst, met textuur of media met 
metallic-coating
• Kies uit afdrukmaterialen 
voor groot formaat van HP en 
een breed scala aan media 
gecertificeerd voor HP Latex-
inkten3 en verminder de 
aanlooptijd met het zelfstandig 
testen van media gemoeid is. Vind 
uw mediaoplossing op: hp.com/go/
mediasolutionslocator

Proefafdrukken en kleine 
opdrachten
Druk proefdrukken rechtstreeks 
af op het productiesubstraat 
en maak veel gemakkelijker 
de beslissing over uiteindelijke 
kleuren

• Met de HP Latex 
300-printerserie en HP Latex 
printtechnologie kunt u 
proefdrukken of voorbeelden 
rechtstreeks op uw 
productiemedia afdrukken voor 
meer realistische voorbeelden
• Met HP Latex printtechnologie 
kunt u kleurproblemen 
verhelpen bij het proefdrukken 
op grafisch papier

24/7-productie

Hoge oplage, 24/7-productie-
afdrukken: op aanvraag

• Behaal industriële snelheden 
en efficiëntie met de 
HP Latex 850- en HP Latex 
3000-printerserie, met 
HP Latex printtechnologieën.
• Geen zorgen over geur: 
afdrukken zijn geurloos, zelfs 
direct na het afdrukken
• Behaal levensechte resultaten 
met een breed kleurenspectrum 
en levendige kleuren tot 
1200 dpi
• Verminder productiekosten: 
's nachts afdrukken zonder 
toezicht met gebruikelijke 
productiesnelheid

http://hp.com/go/mediasolutionslocator
http://hp.com/go/mediasolutionslocator
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Automatische paneelsnijder

Reduceer knelpunten en maak 
workflow efficiënter

• Verbeter uw workflow met 
een automatische, nauwkeurige 
paneelsnijder van marktleider 
Fotoba International
• Het XLD170 WP-model is 
een bewezen automatisch 
snijapparaat voor 
behangpanelen

Automatisch wikkelsysteem

Automatisch opgerold behang

• Lever behangrollen terwijl 
u arbeidskosten verlaagt en 
efficiëntie verhoogt met het 
automatische wikkelsysteem 
van marktleider Fotoba 
International
• Maak rollen die klaar zijn om 
te worden verpakt, rechtstreeks 
vanaf het snijapparaat

Wanddecoratie- certificering

Demonstreer dat 
u internationale 
marktstandaarden voor 
wanddecoratie naleeft

• Lever uw behang met 
zekerheid: afdrukken die 
met HP Latex-inkten zijn 
geproduceerd, voldoen 
aan vele internationale 
marktstandaarden
• HP Latex-afdrukken voldoen 
aan de EN233-standaard 
voor afwasbaarheid en 
kleurvastheid19

• HP Latex-afdrukken voldoen 
aan Euro klassestandaard klasse 
B4 voor brandvertraging19

• HP Latex-inkten dragen het 
CE-keurmerk19

• HP Latex-inkten voldoen 
aan Type II (ASTM F793) voor 
duurzaamheidskenmerken19—
voor afdrukken die gemaakt 
zijn met HP Latex-inkten op 
bepaalde media

Omgevings- en 
gezondheidscertificering
Creëer vertrouwen
• HP Latex-inktafdrukken voldoen aan 
een reeks strenge gezondheidscriteria
• HP Latex-inkten zijn UL ECOLOGO®- 
UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerd5

• Maak wanddecoratie die voldoet aan 
de AgBB-criteria die zijn beoordeeld 
als A+ volgens Émissions dans l'air 
intérieur20

• UL GREENGUARD GOLD-
gecertificeerde5 afdrukken op 
FSC®-gecertificeerd papier kunnen 
eigenaars van gebouwen helpen 
LEED-credits te krijgen21

• HP pvc-vrij behangpapier is 
FSC®-gecertificeerd22—ga voor 
meer informatie over HP pvc-vrij 
behangpapier naar globalBMG.com/
hp HPLFMedia.com
• HP 831 Latex-inktpatronen 
gecertificeerd door Eco Mark Office 
hebben aantoonbaar minder invloed 
op het milieu in vergelijking met 
soortgelijke producten23

U kunt meer informatie over 
het gehele assortiment van 
afdrukmaterialen voor grote formaten 
van HP vinden op: HPLFMedia.com.

http://HPLFMedia.com
http://HPLFMedia.com
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Een nieuwe economische vergelijking 
kan hogere marges mogelijk maken 
voor behangfabrikanten

Met HP Latex digitale afdrukken kunt u kansen omzetten in 
winst. Met de HP Latex 3000-printerserie doet u bijvoorbeeld 
op een hele nieuwe manier zaken:

In de uiteindelijke analyse is de kostenbesparing van HP Latex 
digitale afdrukken voor behang overtuigend:
• Produceer op aanvraag één rol, 1000 rollen of zelfs meer: 
de keuze draait niet langer om hoge voorraadkosten en grote 
warenhuizen
• U kunt nu hoge instellingskosten elimineren en winst maken 
vanaf de eerste afgedrukte rol
• U kunt de werkelijkheid van veel verspilde media en inkt 
veranderen; digitaal afdrukken produceert bijna geen afval
• Maak uw eigen verzameling in dagen, geen maanden; direct 
van ontwerp naar productie en verkoop leidt tot minder 
risico's en meer verzamelingen per jaar

Onze oplossingspartners bij de printtechnologie van 
HP voor wanddecoratie

avacadcam.com

fotoba.com

fotolia.com

patterndesigns.com

HP Latex 3000-printerserie

Geen 
voorraad

Geen 
verspilling

Geen 
instellingskosten

http://avacadcam.com
http://fotoba.com
http://fotolia.com
http://patterndesigns.com
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De HP Latex printtechnologie 
voor canvas
Laat uw bedrijf groeien 
De consumenten van vandaag willen unieke, persoonlijke artikelen. 
Hoogwaardige digitale beelden zijn binnen handbereik. En ze zijn 
eenvoudig online te verkennen en aan te schaffen. Maak gebruik 
van de voordelen van HP Latex printtechnologie om nieuwe 
winstbronnen binnen te halen met canvastoepassingen. HP en de 
partners van HP bieden u voor de gehele workflow innovatieve 
hulpmiddelen en oplossingen om nieuwe bedrijfs- en productie-
efficiëntie te behalen.

Mediacompatibiliteit

Bied spannende nieuwe toepassingen aan met een 
groot mediabereik

• Bied meer keuze in een breed scala aan media die 
zijn ontworpen voor afdrukken op canvas, waaronder 
katoen en polyester, canvassen met krijtlaag en 
canvassen met inkjet-coating
• HP biedt verschillende canvasmaterialen die specifiek 
zijn ontworpen voor HP Latex-printers waaronder HP 
Everyday-canvas, matglanzend en HP Premium-canvas, 
matglanzend (zie HPLFMedia.com)
• Vind gemakkelijk canvassubstraten die als compatibel 
zijn gecertificeerd met HP Latex-inkten van een breed 
scala aan erkende wereldwijde medialeveranciers, 
samen met voltooide kleurprofielen en 
printerinstellingen op hp.com/go/mediasolutionslocator
•Om het gebruik van nieuwe substraten zo eenvoudig 
mogelijk te maken, test een onafhankelijk testbureau de 
canvascompatibiliteit met HP Latex-inkten en HP Latex-
printers voor gecertificeerd canvas met het Media 
Certification Program voor HP Latex-inkten3

Professionele materiaalbron

Rechtstreeks vanuit de 
HP WallArt Solution eenvoudig 
toegang tot professioneel 
materiaal2

• Vind inspiratie in een 
grote verscheidenheid van 
afbeeldingen, patronen en 
ontwerpen met gemakkelijke 
toegang tot beeldwerk van een 
marktleidende partners zoals 
Fotolia en Pattern Designs
• Bekijk een voorbeeld van het 
uiteindelijke ontwerp voordat 
u overgaat tot kopen
• Verminder stappen: inhoud is 
gemakkelijk en rechtstreeks aan 
te schaffen vanuit de HP WallArt 
Solution.2

Bestandsvoorbereiding

De HP WallArt Solution2 maakt 
grotere efficiëntie mogelijk

• Bespaar tijd met automatische 
bestandsvoorbereiding voor 
canvassen verpakt voor galerie
• Dankzij uitrekmarkeringen 
kunt u uw canvasafdruk 
gemakkelijker uitlijnen met 
de rekbeugels
• Deze oplossing zorgt 
automatisch voor de 
bestandsvoorbereiding van het 
canvas voor het aanmaken van 
meerdere paneelafdrukken

Opmerking: Compatibiliteit met aanbevolen afwerkingsapparatuur kan wisselen voor media gecertificeerd voor HP Latex-
inkten. Raadpleeg de partner voor meer informatie over de prestaties en mediacompatibiliteit.

http://HPLFMedia.com
http://hp.com/go/mediasolutioslocator
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Automatisch uitrekken

Begin met handmatig uitrekken en 
stap over op automatisch uitrekken 
wanneer u hoge productiviteit 
nodig hebt
• Verbeter productiviteit met 
voorgemonteerde rekbeugels 
en automatische rekmachines 
zoals de fastFrame 1000 Canvas-
productiemachine van Imaging 
Solutions AG
• Gebruik automatisch rekken 
wanneer u canvassen met dezelfde 
afmetingen in grote oplagen 
produceert

Canvasafdrukken in 
middelhoge/hoge oplage
Behaal industriële snelheden 
en efficiëntie met de 
HP Latex 850- en HP Latex 
3000-printerserie
• Verminder productiekosten: 
's nachts afdrukken zonder 
toezicht met gebruikelijke 
productiesnelheid
• Ga direct van productie naar 
snijden en uitrekken: drogen 
is niet nodig

Automatisch snijden

Reduceer knelpunten en maak 
workflow efficiënter

• Verbeter uw workflow met 
het nauwkeurig, automatisch 
snijden van afdrukken met 
behulp van marktleiders Fotoba 
International en ESKO
• De HP WallArt Solution 
bespaart u tijd door2 automatisch 
Fotoba-snijmarkeringen te 
plaatsen
• Bereid uw canvas voor op 
het uitrekproces met een 
automatische X- en Y-snede
• Snijd op verschillende 
formaten met een Kongsberg 
ESKO-snijtafel

Canvasafdrukken in kleine 
oplagen
Lever veelzijdige 
afdrukmogelijkheden, voor het 
ene unieke canvas na het andere
• Doe uw voordeel met 
betaalbare, gebruiksvriendelijke 
printers uit de HP Latex 
300-serie die bij uitstek geschikt 
zijn voor beletteringsbedrijven, 
copyshops of aanbieders van 
afdrukdiensten
• Produceer brede afdrukken tot 
264 cm breed met de HP Latex 
280-printer

Onze oplossingspartners bij HP Latex printtechnologie voor canvas

fotoba.com fotolia.com patterndesigns.com  imagingsolutions.ch esko.com

http://fotolia.com
http://patterndesigns.com
http://imagingsolutions.ch
http://esko.com
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De HP Latex printtechnologie voor 
afdrukken en snijden
Blink uit in spoedleveringen en in efficiëntie 

Met de printoplossing van HP Latex voor afdrukken en snijden doet u één investering waar 
u vele malen profijt van hebt:

• Afleveren op dezelfde dag: elimineer 
droogtijd, vermijd de noodzaak tot lamineren 
en voer meerdere taken tegelijkertijd uit
• Eerst afdrukken en dan snijden dankzij 
de printoplossing: het is rond 50% sneller, 
vergeleken met een multifunctioneel afdruk- 
en snijapparaat7

• Veelzijdigheid is troef: creëer beeldkwaliteit 
in hoge resolutie met fijne details, ideaal voor 
een reeks aan afdruk- en snijtoepassingen
• Kies de ideale combinatie van software,  
54- of 64-inch-printers uit de HP Latex 
300-serie en professionele snijmachine 
om aan uw zakelijke en ruimtebehoeften 
te voldoen

HP en onze partners brengen de voordelen van deze printoplossing, die professionele afdruk- 
en snijcapaciteiten bevat.

Productieafdrukken in 
lage oplage
De HP Latex 
300-printerserie, die 
gebruik maakt van 
HP Latex printtechnologie, 
herdefinieert afdruk- en 
snijsnelheden en efficiëntie:
• Produceer scherpe, 
consistente en herhaalbare 
afbeeldingskwaliteit met 
efficiënte uitharding, 
6 kleuren en 1200 npi
• Vergroot productietijd en 
verminder bewakingstijd 
voor de printer: automatisch 
en betrouwbaar afdrukken 
en weinig onderhoud
• Gezonder afdrukken met 
HP Latex1: geen speciale 
ventilatie vereist,14 geen 
waarschuwingslabels 
of schadelijke 
luchtverontreiniging15

Bestandsvoorbereiding

De HP WallArt Solution2 
maakt grotere efficiëntie 
mogelijk:
• Bespaar tijd met 
automatische 
bestandsvoorbereiding 
voor muurstickers26

Bestanden rippen

Selecteer uit wereldwijde 
marktleiders, partners van 
HP, om in het arbeidsproces 
de meest robuuste afdruk- en 
snijoplossingen te bieden voor 
de HP Latex 300-printerserie:
• SAI FlexiPrint HP Premium-
editie
• ONYX Thrive en PosterShop
• Caldera GrandRIP

Automatisch snijden

HP heeft de meest 
vooraanstaande 
snijpartners Summa en 
Graphtec geselecteerd om 
afdruk- en snijtoepassingen 
naar een hoger 
kwaliteitsniveau te tillen 
met een meer efficiënte 
en veelzijdige oplossing:
• De SummaCut D140- en 
D160-snijmachines
• De Graphtec FC8600 
130 en 160 professionele 
modellen

Onze oplossingspartners voor de HP Latex printtechnologie voor afdrukken en snijden

ThinkSAi.com onyxgfx.com caldera.com summausa.com / summa.eu  graphteccorp.com / graphtecamerica.com

http://ThinkSAi.com
http://onyxgfx.com
http://caldera.com
http://summausa.com
http://graphtecamerica.com
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Ga sneller over van ontwerp 
tot productie, terwijl u de 
productiekosten vermindert 
Bespaar tijd en voorkom dat u moet raden hoe het 
eindproduct eruit zal zien. Met uw HP Latex-printer in de 
studio ziet u onmiddellijke resultaten en kunt u ermee 
experimenteren en ze verfijnen, en uw klanten bij dit 
proces betrekken. Als de proefdruk net zo goed is als 
een monster, kunt u sneller overgaan van ontwerp naar 
productie.

Betrek uw klanten bij het 
proces

Vergroot de betrokkenheid 
van uw klanten:
• Werk met realistische 
voorbeelden en maak 
samen met klanten snel en 
gemakkelijk beslissingen 
over de uiteindelijke 
collectie
• Produceer voorbeelden 
van nieuwe collecties en 
kleurproeven tegen lage 
kosten en krijg een eerste 
reactie van de markt

Maak processen efficiënter 
en beweeg sneller

Druk proefdrukken 
rechtstreeks af op het 
productiesubstraat en 
maak veel gemakkelijker de 
beslissing over uiteindelijke 
kleuren:
• Druk realistische 
voorbeelden af en 
verspil geen tijd met de 
complexe vereisten voor 
het omzetten van media 
voor proefdrukken, zoals 
de optische helderheid 
op papier, voor een meer 
getrouwe kleurweergave
• Krijg meer controle en 
flexibiliteit: experimenteer 
in de studio en versnel de 
definitieve beslissing voor 
kleuren
• Versnel het afstemproces 
voor kleuren en verminder 
de onderbrekingen in de 
productielijn
• Gebruik de oplossing 
voor kleurbalans van onze 
toonaangevende partner25 
voor een meer getrouwe 
kleurweergave tussen de 
printers uit de HP Latex 
300-serie en de productie 
van de HP Latex 3000-serie

Verlaag de 
productiekosten

Vereenvoudig uw workflow, 
verminder kostbare 
onderbrekingen in de 
productielijn en verlaag 
de kosten van media voor 
proefdrukken:
• Maak proefdrukken en 
voorbeelden in de studio en 
voorkom dure productietijd
• Druk af op de 
productiemedia of 
goedkopere alternatieven 
en elimineer de hoge 
kosten van media voor 
proefdrukken met speciale 
coating

HP Latex-afdrukportfolio voor 
proefdrukken en voorbeelden

De HP Latex-afdrukportfolio 
biedt opties die voorzien in 
een reeks aan behoeften voor 
proefdrukken en voorbeelden 
van fabrikanten die zo snel 
mogelijk van ontwerp willen 
overgaan naar productie, 
van instapmodel HP Latex 
310-printer tot de meest 
geavanceerde en snelste,  
de HP Latex 370-printer.

Productieafdrukken in lage oplageKlanten:KostenbesparingenGegevensstroom

Digitale HP Latex 
printtechnologie voor 
proefdrukken

Onze oplossingspartners bij de HP Latex printtechnologie voor proefdrukken

avacadcam.com

http://avacadcam.com


Successen van klanten: 
Karim Rashid
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“We gebruiken de HP Latex-printer dagelijks 
als ontwerphulpmiddel, en hoe beter onze 
hulpmiddelen zijn, hoe beter ons werk kan 
worden. Als je een printer hebt, wil je die 
graag gebruiken: het stimuleert ons om 
creatief te zijn.”

In vogelvlucht

Industrie: Sign en display, 
industrieel ontwerp
Bedrijfsnaam: Karim 
Rashid Inc.
Hoofdkwartier: New York 
City, New York, VS
Website: karimrashid.com

Uitdaging

De studio krijgt te maken 
met een breed scala aan 
klantverzoeken voor 
producten en voorbeelden, 
en het bedrijf was 
op zoek naar interne 
afdrukmogelijkheden voor 
grootformaat die voldeden 
aan deze eisen en pasten in 
een kantooromgeving.

Oplossing

Met een HP Latex-printer 
in zijn studio kan een breed 
scala aan substraten snel 
worden afgedrukt, waardoor 
het ontwerpproces versneld 
wordt en er geurloos op een 
schaal van één-op-één kan 
worden afgedrukt.

Resultaten 

Karim Rashid en zijn team 
kunnen onmiddellijke 
resultaten bieden, vaak op 
de uiteindelijke substraten, 
waarmee ze klanten 
ontwerpen kunnen tonen 
die meer op het eindproduct 
lijken dan ooit tevoren.

– Karim Rashid, Karim Rashid Inc.

Karim Rashid is een 
trendsetter op het 
gebied van decoratie van 
interieur- en industrieel 
ontwerp met HP Latex 
printtechnologie

http://karimrashid.com


“We hebben onze omzet verdubbeld ten opzichte 
van vorig jaar nu klanten beseffen dat ze hun merk 
kunnen versterken en differentiëren met op maat 
gemaakte decoratie wanden.”

In vogelvlucht

Industriesector: Decoratie 
segment, digitale 
wandbekleding 
Bedrijfsnaam: Robin Sprong 
Wallpaper 
Hoofdkantoor: Kaapstad, 
Zuid Afrika 
Getuigenis van: Robin Sprong, 
eigenaar en designer 
HP oplossing: HP Latex 
Printtechnologie, HP WallArt 
Website: robinsprong.com 

Uitdaging

•  Voldoe aan de eisen 
van de klant voor gebruik 
van meerdere applicaties 
terwijl wordt voldaan aan 
constante kwaliteit en 
snelle levertijden.
•  Reduceer printkosten 
door het toenemen van 
in-huis productie.
•  Voldoe aan milieu 
vereisten van de klant 
voor indoor prints 
en publieke ruimtes.

Oplossing

HP Latex Printtechnologiën 
bieden een veelzijdigheid 
in substraten wat uw 
creativiteit nieuwe 
mogelijkheden geeft terwijl 
er aan hoge milieueisen 
worden voldaan

Resultaten

•  Kosten zijn drastisch 
afgenomen door het elimeneren 
van het outsourcen van 
printjobs waardoor meer 
geinvesteerd kan worden in 
marketing en sales.
•  Omzet is verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar omdat 
klanten door krijgen dat ze 
hun merk kunnen versterken 
en differentiëren met op maat 
gemaakte wanddecoraties. 
•  De gezondheid- en 
veiligheidcertificaten van 
HP Latex inkten zijn een 
duidelijk voordeel waar tal van 
organisaties baat bij hebben, 
zoals een internationaal 
voedingsdistributeur. 
•  Het bedrijf kan nu een unieke 
wandbekleding designen, 
produceren en instaleren waar 
bijna iedere ruimte mee kan 
worden gedecoreerd. 

–  Robin Sprong, eigenaar en designer, 
Robin Sprong Wallpaper

Robin Sprong Wallpaper 
verdubbelde de omzet met 
unieke designs voor de 
lucratieve wandbekleding 
markt

WALLPAPER | SURFACE DESIGN |  PHOTOGRAPHY
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http://robinsprong.com


23

Geslaagde decoratieve toepassingen zijn gebaseerd op 
creativiteit en samenwerking, van ontwerp tot definitieve 
goedkeuring. 
Cloudgebaseerde oplossingen van HP zijn onder andere 
HP WallArt2: het is meer dan een ontwerphulpmiddel; 
het is een bedrijfsontwikkelingshulpmiddel.

Wij helpen u uw bedrijf 
te ontwikkelen
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Eenvoudig ontwerpen
Laat uw klanten het creatieve heft in handen nemen
• Werk vanuit de ruimte-indeling, ontwerp muren op 
levensgroot formaat en genereer driedimensionale 
visualisaties
• Gebruik de foto's van uw eindklanten, uw eigen 
fotogalerie of krijg toegang tot professionele inhoud van 
partners zoals Fotolia of Pattern Designs2

• Creëer de ultieme ontwerpervaring: werk met de 
tablet-app17 met een foto van de echte locatie om een 
realistische voorbeeldweergave van het afgewerkte 
ontwerp te genereren

Productie stroomlijnen
Verkort de tijd van uw workflow van goedkeuring tot 
afwerking
• Eenvoudige, intuïtieve ervaring
• Maak en deel schaalmodellen via de cloud met alle 
betrokkenen en versnel het goedkeuringsproces
• Productiesnelheid neemt toe doordat handmatige 
stappen overbodig worden
• Bestanden die gereed zijn om af te drukken, waaronder 
installatie-instructies, worden automatisch gegenereerd 
in de cloud
• JDF: voor zaken van web naar afdruk worden bestanden 
gegenereerd en direct naar de RIP geleverd

Samenwerking is goed voor de 
zaken
Gebruik de expertise van het hele team om uw bedrijf 
te laten groeien
• Met de tablet-app17 kunnen klanten en ontwerpers zich 
het uiteindelijke resultaat helemaal voorstellen
• Samenwerken, communiceren, creëren: deel projecten 
via platforms voor sociale media
• Integreer het ontwerphulpmiddel met uw website, 
uw merk
• Trek nieuwe klanten door HP WallArt te integreren met 
uw platform voor e-commerce
• Creëer een nieuwe ervaring: gepersonaliseerde muren 
die zijn gemaakt in HP WallArt-stations in de detailhandel 
kunnen voor enthousiasme en vraag zorgen

Bekroonde technologie
Bij de European Digital Press Awards ontving de 
HP WallArt Solution de prijs voor Best Special 
Application Solution, dankzij haar algehele 
volledigheid, eenvoudige implementatie en 
'out-of-the-box'-benadering.

De HP HP WallArt Solution2

De HP WallArt Solution is gratis, cloudgebaseerde software die is ontworpen voor gebruik met 
HP Latex-printers om uw wanddecoratiesegment te verrijken. Maak gepersonaliseerde digitale 
wanddecoraties van behang, fotobehang en posters tot canvas en muurstickers.26 Dit eenvoudige, 
gemakkelijk te gebruiken ontwerphulpmiddel maakt samenwerking mogelijk gedurende het gehele 
proces en genereert automatisch bestanden die klaar zijn om te worden afgedrukt.
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Productoverzicht HP WallArt
Hoofdtoepassingen behang, fotobehang, 
posters, canvas, muursticker26

Segmenten detailhandel, commerciële handel en 
consument- en horecaomgevingen
Kenmerken Ontwerp, 3D-visualisatie, taken 
delen, automatische PDF-afdrukbestanden, 
creatie van aangepaste installatie-instructies en 
ontwikkelaarskit voor integratie in websites
Ondersteunde beeldsoorten JPG, TIFF, EPS, 
PNG, PDF
Minimale systeemvereisten: Adobe 
Acrobat geïnstalleerd, internetverbinding 
en internetbrowser
Tablet-app17 Mobiele toegang tot de HP WallArt 
Solution
Beschikbare talen Engels, Arabisch, Catalaans, 
Chinees, Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, 
Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Japans, Noors, 
Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, 
traditioneel vereenvoudigd Chinees, Turks
Opslag Cloudgebaseerd 500 GB
Materiaalbronnen: Fotolia,2 en Pattern Designs, 
toegang tot Dropbox

Begin vandaag met het 
verkennen van HP WallArt

Als gebruiker van een HP Latex-printer hebt 
u gratis toegang to HP WallArt.2 Registreer 
u vandaag met het serienummer van uw 
HP Latex-printer.

Bezoek: hpwallart.com

Ontwikkel uw bedrijf rond HP WallArt met de 
tablet-app.17 Download deze gratis van de 
Google Play Store of iTunes Store.

Maak vanuit HP WallArt een account voor Fotolia/
Pattern Designs en maak gebruik van een speciale 
aanbieding voor gebruikers van HP WallArt.

http://hpwallart.com


26

Om uw decoratieaanbod te helpen uitbreiden is het nu 
makkelijker dan ooit om de breedte van geschikte substraten 
voor bijna elke afdruktaak voor interieurdecoratie te vinden. 
Van geoptimaliseerde HP media ontwikkeld met ColorPRO-
technologie, tot voor HP Latex-inkten gecertificeerde 

Mediakeuze: eenvoudig gemaakt
substraten uit een brede reeks van medialeveranciers: u kunt 
tijd besparen en rust krijgen door media die compatibel zijn 
met het gehele portfolio van HP Latex- en HP DesignJet-
grootformaat printers.
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HP mediaoplossingen
HP biedt een brede reeks aan groot formaat print media die samen met originele 
HP-inkten en groot formaat afdruksystemen zijn ontworpen. Het portfolio van 
print media voor sign en display bevat print media van HP voor toepassingen voor 
interieurdecoratie waaronder stoffen en behangpapier die samen zijn ontworpen 
met HP Latex-inkten en printers om een hoogwaardige, duurzame uitvoer te 
realiseren. In het portfolio voor afbeeldingen zijn de print media van HP tezamen 
met de originele HP Vivid Photo- en HP Photo-inkten en printers uit de HP 
DesignJet Z-serie ontworpen voor een optimale beeldkwaliteit, consistentie en 
betrouwbaarheid. U kunt meer informatie over het gehele assortiment van print 
media voor groot formaat afdruksystemen van HP vinden op HPLFMedia.com.

Media met ColorPRO-technologie

Het handelsmerk voor ColorPRO-technologie vertegenwoordigt een 
kwaliteitsstandaard voor uitstekende kleuren bij digitaal afdrukken. Alle materialen 
die de ColorPRO-technologie bevatten zijn samen met HP Latex-inkten en 
-printers en originele HP Vivid Photo- en HP Photo-inkten en HP DesignJet 
Solution ontwikkeld en tonen daarmee duidelijk een verbeterde en professionele 
afdrukkwaliteit en treffende resultaten aan. Voor meer informatie over het 
ColorPRO-technologieprogramma, zie colorprotechnology.com.

Media Certification Program voor HP Latex-
inkten3

Nieuwe mogelijkheden voor commerciële groei en winst

Media gecertificeerd voor HP Latex-inkten stelt uw bedrijf open voor nieuwe 
toepassingsopties en winstpotentieel, terwijl u aanlooptijd bespaart die met 
het zelfstandig testen van media gemoeid is. Met behulp van de HP Zoeker voor 
mediaoplossingen kunt u gemakkelijk media vinden die compatibel zijn met 
HP Latex-inkten bij marktleidende producenten en de mogelijkheden ontdekken. 
Vind uw mediaoplossing op: hp.com/go/mediasolutionslocator.

Waarom een certificaat behalen?

Als mediafabrikant kunt u ervoor zorgen dat uw bedrijf volop profiteert van 
de mediaveelzijdigheid van de HP Latex printers door producten te bieden die 
zijn gecertificeerd voor HP Latex-inkten. Geen zorgen meer dankzij toetsing en 
certificering door derden door een goedgekeurd, onafhankelijk testbureau. Print 
service providers kunnen de tijd die met het zelfstandig testen van media is 
gemoeid bijna volledig elimineren door uw gecertificeerde media te gebruiken. 
Krijg zichtbaarheid voor uw gecertificeerde media met HP co-promotie en het 
logo 'Gecertificeerd voor HP Latex-inkten' op uw verpakkingen en communicatie. 
Gecertificeerde media zijn inbegrepen in HP klant- en verkoophulpmiddelen, 
waaronder de HP Media Solutions Locator.

Hoe wordt u gecertificeerd

HP werkt met Color Concepts om medialeveranciers en -verkopers ondersteuning 
te bieden bij profilering en wereldwijde certificering. Bezoek voor meer informatie 
over het Media Certification Program: hp.com/go/latexmediacertification

Certified for
HP Latex Inks

http://HPLFMedia.com
http://colorprotechnology.com
http://hp.com/go/mediasolutionslocator
http://hp.com/go/latexmediacertification


Successen van klanten: 
Chance, Luck, & Accident
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“Wij zijn erg blij met de afdrukkwaliteit, 
duurzaamheid en flexibiliteit die HP Latex 
printtechnologie biedt. Het brengt de 
tentoonstelling en onze artistieke visie 
tot leven.”

In vogelvlucht

Industrie: Professionele 
fotografie en grafisch 
ontwerp
Bedrijfsnaam: Singapore 
Artists
Hoofdkwartier: Singapore
Website: facebook.com/
ChanceLuckAccident

Uitdaging

Artiesten die hun werk 
presenteerden in de 
tentoonstelling Chance, 
Luck, & Accident in 
Singapore hadden een 
manier nodig om snel af 
te drukken op een breed 
scala aan materialen zonder 
kwaliteitsverlies.

Oplossing

Met HP Latex-
printtechnologieën 
hebt u prachtige 
kleurenreproductie op een 
breed scala aan media.

Resultaten 

HP leverde honderden 
verschillende stukken die 
op verschillende media 
waren afgedrukt waaronder 
synthetisch leer, eco-
katoen, canvas en zijde met 
zulke fijne afdrukkwaliteit 
dat veel bezoekers de 
afdrukken aanzagen 
voor handgeschilderde 
kunstwerken.

– Wendy Tan, multidisciplinair artiest, Singapore.

De tentoonstelling 
Chance, Luck, & Accident 
toont de talenten van 
meerdere artiesten die 
werken met HP Latex 
printtechnologie

http://facebook.com/ChanceLuckAccident
http://facebook.com/ChanceLuckAccident
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De innovatieve technologieën van HP en een breed 
geïntegreerd portfolio van grootformaat printers, originele 
HP-inkten en compatibele media leveren superieure kwaliteit 
en productiviteit. Zo kunt u de waarde van uw bedrijf 
vergroten of uitbreiden naar nieuwe toepassingen voor 
interieurdecoratie, verzekerd van toegenomen uptime en de 
toegewijde ondersteuning van een marktleider.

Met HP Latex-printers kunt u nieuwe capaciteiten, nieuwe 
flexibiliteit en nieuwe manieren toevoegen om uw klanten 
van dienst te zijn. HP Latex-inkten op waterbasis, in 
combinatie met HP Thermal Inkjet-printkoppen, bieden 
een unieke combinatie voor grootformaat afdrukken: 

Kies uw HP grootformaat printer
hoge beeldkwaliteit voor binnen, veelzijdigheid voor 
alle veelgebruikte mediasoorten die gebruikt worden bij 
decoratieve toepassingen, en de voordelen van eenvoudig 
gebruik en de milieuvoordelen van inkten op waterbasis. 
De printerserie HP DesignJet Z biedt hoge productiviteit, 
gebruiksgemak en kleuren met hoge impact: allemaal tegen 
betaalbare productiekosten. Veelzijdige en betrouwbare HP 
Scitex-printers maken hogere productiviteit mogelijk met 
minder inspanning en verspilling. We bieden schaalbaarheid 
en modulariteit om uw investering te beschermen terwijl uw 
bedrijf groeit, en leveren de beeldkwaliteit die u vereist voor 
bijna alle harde media voor decoratieve toepassingen.
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HP Latex-inkten combineren de beste eigenschappen van 
solventinkten, UV-uithardbare inkten en inkten op waterbasis. 
U krijgt hoge kwaliteit, duurzaamheid en veelzijdigheid in 
standaard mediatypes voor decoratieve toepassingen van 
behang en canvassen tot textielen, vinyl, achtergrondverlichting 
en vele andere. En u kunt kiezen voor gezonder afdrukken1: 
geurloze afdrukken kunnen in binnenruimten worden gebruikt 
waar solvent en UV niet kunnen worden gebruikt.

Produceer duurzame beelden van hoge kwaliteit
• Produceer scherpe beeldkwaliteit met 6 kleuren en 
printkoppen met 1200 npi
• Een gladde, flexibele inktlaag maakt canvas afwerken 
eenvoudiger, van vouwen tot uitrekken
• Binnenafdrukken hebben een beeldbestendigheid van 
maximaal 150 jaar27

• De door de gebruiker te vervangen HP Thermal Inkjet 
printkoppen behouden beeldkwaliteit gedurende de levensduur 
van de printer.

Versnel productiefases, elimineer ze zelfs!
• Elimineer wachttijd: afdrukken komen volledig uitgehard uit 
de printer en zijn meteen klaar voor afwerking en levering
• Duurzame, krasbestendige afdrukken helpen u snel en 
zelfverzekerd door het productie- en leveringsproces heen28

• Blijf op de hoogte van de activiteiten van uw printer met 
behulpzame meldingen en houd taakafronding in te gaten 
met de HP Latex Mobile-app terwijl u op pad bent29

• Verminder onderhoudstijd met HP Thermal Inkjet printkoppen 
en inkt op waterbasis:
 o Geen dagelijkse reiniging nodig
 o  De printer kan 's nachts, tijdens het weekend of 

voor langere perioden worden uitgeschakeld

Kies uw HP Latex-printer

De keuze voor de juiste printer voor uw bedrijf is afhankelijk van 
uw productiebehoeften. Bekijk de HP Latex 300-printerserie 
voor proefdrukken, voorbeelden en kleine opdrachten. Kijk 
voor middelgrote productie of productie op groot canvas naar 
de HP Latex 280- en HP Latex 850-printers. De HP Latex 
3000-printerserie is ideaal voor productie in grote oplagen.

De HP Latex 300-printerserie en de HP Latex 3000-printerserie 
bevatten HP 831- en HP 881 Latex-inkten: deze beschikken 
over alle voordelen van HP Latex-inkten, en bevatten daarbij 
een antikras-component voor hoge krasbestendigheid28 op 
gladde media zonder coating, om het risico op onbedoelde 
schade tijdens afwerking, plaatsing en tentoonstelling van niet-
gelamineerde decoratieve toepassingen sterk te verminderen 
vergeleken met concurrerende biologisch afbreekbare inkten.

Blijf op de hoogte van de activiteiten van uw printer terwijl u op 
pad bent. Download de HP Mobile app.29

HP Latex-printers —wees onstuitbaar en breid uw bedrijf uit
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HP Latex-printer voor kleine hoeveelheden

HP Latex 
310-printer

HP Latex 
330-printer

HP Latex 
360-printer

HP Latex 
370-printer

Beschrijving

Mediaverwerking

HP Latex-inkten

Maximale 
mediumbreedte
Maximale hoeveelheid 
geladen media

Snelheid, hoge 
kwaliteit binnengebruik

Aanbevolen 
maandelijks volume

Deze betaalbare 
printer past perfect 
in kleine ruimtes en 
maakt werkruimte 
vrij, alsmede uw 
operator

Boek veelzijdigheid en 
geniet van gemakkelijk 
afdrukken van binnen- 
en buitentaken met 
deze betaalbare printer

Produceer hoge kwaliteit 
voor binnen en buiten op 
productiesnelheden
die ideaal zijn voor 
het verwerken van 
spoedeisende taken

Meer onbeheerd 
afdrukken met 
minder kosten voor 
zeer veeleisende 
productieomgevingen

• Rol naar vloer
• Take-up reel 
(optionele accessoire)

HP 831 Latex-inkten
Inktpatronen van 
775 ml

<300 m2/maand 300 - 600 m2/maand 500 - 1.000 m2/maand 750 - 1.500 m2/maand

137,1 cm

25 kg

12 m²/uur 13 m²/uur 17 m²/uur 17 m²/uur

42 kg

162,5 cm 162,5 cm 162,5 cm

HP 831 Latex-inkten
Inktpatronen van 
775 ml

HP 831 Latex-inkten
Inktpatronen van 
775 ml

HP 871 Latex-inkten
Inktpatronen van 3 liter

• Rol naar vloer
• Take-up reel

• Rol naar vloer
• Take-up reel
• Dubbelzijdig afdrukken30

• Inktverzamelaar

• Rol naar vloer
• Take-up reel
• Dubbelzijdig afdrukken30

• Inktverzamelaar

42 kg 42 kg

HP Latex-printers, derde generatie
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HP Latex 3500-printerHP Latex 850-printer

Beschrijving

Mediaverwerking

HP Latex-inkten

Maximale 
mediumbreedte

Maximale hoeveelheid 
geladen media

Snelheid, hoge kwaliteit 
binnengebruik

Efficiënte productie 
van hoge volumes voor 
gestandaardiseerde 
workflows.
• Rol naar rol
• Rol naar vloer
• Twee rollen
• Dubbelzijdig afdrukken30

•  Inktverzamelaar (optionele 
accessoire)

HP 3M 891 Latex-
inktpatronen van 10 liter

Enkele rol: 300 kg  
Twee rollen: 2 x 200 kg

Enkele rol: 300 kg
Twee rollen: 2 x 200 kg 

77 m²/uur

Volledig uitgeruste rol-tot-
rol-printer voor middelgrote 
hoeveelheden, dat meerdere 
arbeidsproceseigenschappen biedt
• Rol naar rol
• Rol naar vloer
• Twee rollen
• Dubbelzijdig afdrukken30

• Inktverzamelaar

HP LX610 Latex- 
inktpatronen van 3 liter

Enkele rol: 3,2 m breed
Twee rollen: 2 x 1,52 m breed

130 kg

45 m2/uur

HP Latex-printer voor middelgrote hoeveelheden

HP Latex 3100-printer

Reageer op productiepieken, 
zonder kwaliteit op te offeren

3.000 - 6.000 m2/maand 5.000 - 15.000 m2/maand1.500 - 3.000 m2/maand

77 m²/uur

Enkele rol: 3,2 m breed 
Twee rollen: 2 x 1,60 m breed

HP 881 Latex- 
inktpatronen van 5 liter

• Rol naar rol
• Rol naar vloer
• Twee rollen
• Dubbelzijdig afdrukken30

• Inktverzamelaar (optionele 
accessoire)

Enkele rol: 160 kg  
Twee rollen: 2 x 70 kg

Aanbevolen 
maandelijks volume
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“De boodschap die ik in een foto wil overbrengen 
en het effect dat ik wil bereiken zijn ontzettend 
belangrijk en bepalen het succes van de boodschap. 
Op de HP DesignJet fotoproductieprinter kwamen de 
resultaten precies overeen met mijn verwachtingen. 
De in groot formaat afgedrukte foto’s zijn tien 
keer beter dan de foto's die afgedrukt worden met 
traditionele technologieën.” 

In vogelvlucht

Industrie: Professionele 
fotografie en grafisch 
ontwerp
Bedrijfsnaam: Tyberg Tekst 
en Foto (TTF)
Hoofdkwartier: Aarhus, 
Denemarken
Website: ttf.dk

Uitdaging

• Maak fotografische 
afdrukken
voor de UNESCO 
Werelderfgoedlijst
tentoonstelling.
• Bied duurzame, 
kwalitatieve afdrukken 
aan die een meerjarige 
tentoonstelling aankunnen.
• Bied wetenschappers 
fotografische documentatie 
van de zeehondenpopulatie 
in de Waddenzee.

Oplossing

• Druk kleurenfoto's af op de 
HP Designer Z3200-foto-
printerserie met zijn originele 
levendige HP 12-foto inkten.
• Bereik tentoonstellings-
kwaliteit op HP Instant Dry 
Satin-fotopapier.

Resultaten 

• Krachtige impact van foto's 
afgedrukt op HP DesignJet-
fotoprinters om positieve 
verhalen te vertellen
• Fotoafdrukken leveren 
getrouwere kleuren, meer 
diepte en meer details 
waarmee de kwaliteit van 
voorgaande traditionele 
fotoafdrukprocessen wordt 
overtroffen.
• Duurzaamheidsbeoordeling 
van de foto zorgt voor 
vertrouwen om altijd 
verzekert te zijn van dezelfde 
fotokwaliteit
• Betaalbare afdrukken van 
foto's op groot formaat 
breiden uw commerciële 
mogelijkheden uit.

– Casper Tybjerg, fotojournalist, TTF, Denmark

De tentoonstelling van 
TTF over de UNESCO 
Werelderfgoedlijst wist 
bezoekers te betoveren met 
foto's op groot formaat, 
geproduceerd op de HP 
DesignJet-fotoprinter

http://ttf.dk
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Fotoprinters uit de HP DesignJet — 
Z-serie uitmuntendheid: de nieuwe 
standaard
De HP-printers uit de DesignJet Z-serie zijn voordelig en 
gebruiksvriendelijk met betrouwbare printtechnologie. Dit 
resulteert, iedere keer weer, in afbeeldingen van topkwaliteit 
voor decoratieve toepassingen. Door een breed spectrum aan 
precieze kleuren te gebruiken, kunt u opmerkelijke beelden 
en indrukwekkende zwart-witfoto's maken, met een soepele 
overgang tussen tinten. Vertrouw op de originele HP Vivid 
Photo- en HP Photo-inkten voor duurzame afdrukken die 
lang meegaan. De printers uit de DesignJet Z-serie zijn in 
staat om snel en efficiënt grote bestanden in vele formaten te 
verwerken waardoor de doorlooptijd wordt beperkt. Dit helpt 
u uw productiviteit te verhogen en aan de behoeften van uw 
klant te voldoen.

Hoge productiviteit voor veeleisende omgevingen

• Verwerk orders in recordtijd met afdruksnelheden tot 140 
m2/uur32

• Produceer resultaten van hoge kwaliteit op topsnelheden 
dankzij HP Double Swath-technologie en de HP Optical Media 
Advance Sensor (OMAS)
• Bespaar tijd: u kunt al uw afdrukken meteen gebruiken 
dankzij de sneldrogende, originele HP Vivid Photo- en HP 
Photo-inkten
• Optimaliseer de prestaties en het inktverbruik: automatische 
onderhoudsroutines voorkomen verstoppingen van de 
spuitkop en verspilling van media

Indrukwekkende beeldkwaliteit op een breed scala aan 
toepassingen

• Produceer mooie kunstreproducties en professionele foto's 
aan huis
• Creëer unieke zwart-witafdrukken: HP-inkten in drie tinten 
zwart zorgen voor opmerkelijke optische dichtheid en soepele 
overgangen
• Bied uitzonderlijke kleuren: HP Vivid Photo-inkten bevatten 
chromatisch rood voor een breed kleurenspectrum en 
uniforme glans33

• Lever uitzonderlijke beeldbestendigheid: de duurzame 
afdrukken gaan tot 200 jaar mee9

Geavanceerd kleurbeheer gecombineerd met de 
betrouwbaarheid van HP

• Verkrijg betrouwbare resultaten dankzij HP Professional 
PANTONE®-kleuremulatie en de Adobe PostScript®/PDF-kit34

• Maak aangepaste ICC-profielen en bereik consistente 
en nauwkeurige kleuren dankzij de geïntegreerde 
spectrofotometer35

• Verbeter de kleurnauwkeurigheid: complete dekking van 
het SWOP-, ISO-, GRACOL-, 3DAP-, EUROSCALE-, TOYO-, en 
FOGRA-spectrum36

• Stroomlijn de productie met een geïntegreerde webserver 
van HP en afdrukvoorbeelden, die foutieve afdrukken helpen 
voorkomen37
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Kies uw HP DesignJet-printer

HP DesignJet 
Z6800-fotoproduc-
tieprinter

HP DesignJet 
Z6200-fotoproduc-
tieprinter

HP DesignJet 
Z5200-fotoprinter

HP DesignJet 
Z3200-fotoprinter-
serie

Snelste grafische 60-
inch productieprinter 
met ongeëvenaarde 
afdrukkwaliteit38

Automatische snijder, 
oppakspoel

1524 mm

140 m2/uur39

Maximaal 2400 x 
1200 geoptimali-
seerde dpi

Originele levendige 
HP Vivid Photo- 
inkten

320 GB harde schijf

 -

8 (mk, R, M, Y, lm, lc, 
pk, lg)

Optioneel

Bond-papier en 
papier met coating, 
technisch papier, film, 
fotografisch papier, 
proofing-papier, 
achtergrondverlich-
ting, zelfhechtend, 
banners en bord, 
canvas, kunstafdruk-
materiaal

Roltoevoer

Snelste grafische 42-
inch productieprinter 
met ongeëvenaarde 
afdrukkwaliteit40

Automatische papier-
snijder, mediamand, 
optionele oppakspoel

1067 mm

113 m²/uur41

Maximaal 2400 x 
1200 geoptimali-
seerde dpi

Originele levendige 
HP Vivid Photo- 
inkten

160 GB harde schijf

 -

8 (mk, R, M, Y, lm, lc, 
pk, lg)

Optioneel

Bond-papier en 
papier met coating, 
technisch papier, film, 
fotografisch papier, 
proofing-papier, 
achtergrondverlich-
ting, zelfhechtend, 
banners en bord, 
canvas kunstafdruk-
materiaal

Roltoevoer

Professionele PostS-
cript-printer met 8 
inkten, ontworpen voor 
uitmuntende grafische
toepassingen

Papiersnijder en 
mediamand42

1118 mm

41 m²/uur43

Maximaal 2400 x 
1200 geoptimali-
seerde dpi

Originele 
HP-fotoinkten

160 GB harde schijf

8 (mk, lc, M, Y, lm, C, 
pk, lg)

Fotografisch papier, 
proofing-papier, 
kunstafdrukmate-
riaal, zelfhechtend, 
banners en bord, 
bond en met coating, 
achtergrondverlich-
ting, canvas

Losse vellentoevoer, 
roltoevoer

De meest geavan-
ceerde 12-ink-
ten-printer44 voor 
afdrukken van 
galeriekwaliteit

Mediamand,45 auto-
matische papiersni-
jder42

24 inch-modellen: 
610 mm
44 inch-modellen: 
1118 mm

17 m2/uur46

Maximaal 2400 x 
1200 geoptimali-
seerde dpi

Originele 
HP-fotoinkten

80 GB harde schijf

 -

 -  -

12 (M, Y, pk, lg, mk, R, 
lm, lc, G, B, GN, glans-
verbeteraar (E))

Canvas, kunstafdruk-
materiaal, banners 
bordmaterialen, 
zelfhechtende ma-
terialen, backlit ma-
terialen, fotografisch 
papier, film, bond-pa-
pier en papier met 
coating

Losse vellentoevoer, 
roltoevoer

Beschrijving

Mediaverwerking - 
uitvoer

Maximale rolbreedte

Maximale snelheid

Afdrukresolutie

Inkten

Inktpatronen

HP Instant Printing Pro

Geheugen

Embedded Adobe
PostScript®/PDF

HP Professional
PANTONE®-kleur
emulatie

Geïntegreerde
Spectrofotometer40

HP Optical Media Ad-
vance Sensor (OMAS)

Mediasoorten

Mediaverwerking - 
invoer
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Veelzijdige en betrouwbare industriële afdruksystemen van 
HP Scitex maken hogere productiviteit mogelijk met minder 
inspanning en verspilling. We bieden schaalbaarheid en 
modulariteit om uw investering te beschermen terwijl uw 
bedrijf groeit, en leveren op bijna alle harde en flexibele10 
media de beeldkwaliteit die u vereist voor een brede reeks 
van toepassingen.11 Ervaar industrieel afdrukken op zijn best, 
met zowel hoge productiviteit als hoge kwaliteit.11

Versnel uw doorlooptijden

• Druk met hoge snelheid af, produceer grote oplagen en 
verhoog uw capaciteit doordat media tegelijkertijd worden 
geladen, afgedrukt en verzameld
• Hoge productiviteit biedt nieuwe mogelijkheden om uw 
bedrijf uit te breiden

Trek meer klanten aan en druk een grotere 
verscheidenheid aan taken af

• Originele Scitex-inkten hechten aan een grote 
verscheidenheid van onbuigzame vellen
• Ontdek nieuwe decoratieve toepassingen met 

hoogwaardige resultaten op vrijwel alle harde of flexibele 
materialen10

• Zeg ja op bijna elk verzoek, zelfs wanneer er behoefte is om 
op dik, zwaar en lang47 materiaal te printen.

Uw zorgen zijn voorbij dankzij de toegenomen uptime

• Produceer betrouwbaar hoogwaardige resultaten met 
geautomatiseerde kalibraties en kleurconsistentie.
• Ontworpen voor maximale uptime in doorlopende 
productieomgevingen
• Schaalbare, modulaire en opwaardeerbare platformen 
bieden flexibiliteit en groeimogelijkheden
• HP Scitex Print Care anticipeert technische problemen 
voordat ze stilstandtijd veroorzaken
• HP investeert in onderzoek, ontwikkeling en opleiding 
zodat u kunt slagen, met oplossingen die door superieure 
dienstverlenings-, ondersteunings- en opleidingsorganisaties 
worden aanbevolen

HP Scitex-printers

Kies uw HP Scitex-printer

HP Scitex FB550 industriële printer

Beschrijving

Inkttype

Inktpatronen

Inktpatroonformaten

Afdrukresolutie

Maximale rolbreedte 
(optioneel)

Maximale  
afdruksnelheid

HP Scitex FB750 industriële printer

Druk af op vaste en flexibele media10 met 
dit hoogwaardige en veilige apparaat

UV-uithardbare, op pigment gebaseer-
de inkt van HP

Maximaal 6 (C, M, Y, K, lc, lm, wit (optio-
neel))
3 liter (C, M, Y, K, lc, lm) / 2 liter (wit)

Tot 1200 x 600 dpi

Tot 1,63 m

Maximaal 38,9 m²/uur

Druk productief en winstgevend af op 
vaste en flexibele media

UV-uithardbare, op pigment gebaseer-
de inkt van HP

Maximaal 6 (C, M, Y, K, lc, lm, wit (optio-
neel))
3 liter (C, M, Y, K, lc, lm) / 2 liter (wit)

Tot 1200 x 600 dpi

Tot 2,5 m

Maximaal 85 m²/uur

—kunst zonder compromissen
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"Met de HP Scitex FB550 industriële 
printer kunnen we zeer creatief 
zijn. De enige vereiste is een vlak 
oppervlak; dit geeft ons de vrijheid 
om nieuwe aanpakken te proberen, 
zoals afdrukken op glas."

In vogelvlucht

Industrie: Sign en display
Bedrijfsnaam: AV Print-
Express
Hoofdkwartier: Bonn, 
Duitsland
Website: av-printexpress.de

Uitdaging

Digitaal afdrukken 
gebruiken om nieuwe 
zakelijke kanalen te openen 
en nieuw aanbod mogelijk 
te maken.

Oplossing

AV Print heeft de HP Scitex 
FB550 industriële flatbe-
dprinter gebruikt om op 
harde substraten af te 
drukken zoals glass, acryl, 
FOREX, hout en keramiek. 
Het bedrijf gebruikt ook 
HP Latex-technologie om 
sneldrogende afdrukken te 
produceren met uitmunten-
de beeldkwaliteit.

Resultaten 

Jaarlijkse verkooptoename 
van 30 procent in digitaal 
afdrukken dankzij nieuwe 
zakelijke mogelijkheden met 
HP Latex-technologie. Meer 
flexibiliteit om te reageren 
op klantenbestellingen, 
omdat eenmalige 
bestellingen rendabel 
kunnen worden afgedrukt. 
Eenvoudige realisering 
van nieuwe productideeën 
voor digitaal afdrukken, 
zoals afdrukken op glas en 
productie van prototypes.

– Iman Tehrani-Javid, mede-eigenaar van AV Print-Express

AV Print-Express maakt 
indruk met innovatieve 
afdrukideeën met behulp 
van HP printtechnologieën

http://av-printexpress.de
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We zijn er om te helpen terwijl 
uw business groeit
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Onze dienstenportfolio bevat:

Ondersteuningsprogramma's

Ondersteuningsprogramma's stellen u in staat om te voldoen aan 
uw eisen voor uptime en productiviteit, zowel op locatie als via 
geavanceerde ondersteuningshulpmiddelen op afstand:
• De HP Care Pack Services verruimen en verlengen de 
standaardgaranties
• HP Contractual Services zijn contractgebaseerde diensten die 
kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van klanten na 
de garantieperioden

Productiviteitsdiensten

Deze diensten verbeteren uw afdrukproces en zijn speciaal ontworpen 
om uw bedrijf nog productiever en winstgevender te maken.

Trainingsdiensten

Trainingsdiensten omvatten een uitgebreide reeks aan meertalige 
lessen, zowel online als persoonlijk, om u te helpen bij het verlagen 
van uw bedrijfskosten en het verbeteren van de workflow, het 
kleurbeheer en het vinden van toepassingen voor uw bedrijf.

On-site-kits

Bieden algemene en eenvoudige vervanging van onderdelen:
• Uptime-kits voor meer uptime en voorspelbare werking
• Vervangingsdienst voor onderhoudskit: voor optimale beeldkwaliteit 
en printerbetrouwbaarheid

HP Print Care48

De marktleidende verzameling hulpmiddelen en diensten die snelle, 
efficiënte ondersteuning bieden voor effectief, tijdig en routinematig 
preventief onderhoud, waardoor de uptime tussen taken wordt 
geoptimaliseerd en hoge productiviteit behouden blijft.

HP diensten en ondersteuning
HP is de grootste dienstleverancier in de sector en biedt unieke mogelijkheden om te profiteren 
van totaaloplossingen en ondersteuning. We kunnen u helpen om het meeste uit uw focus op 
interieurdecoratie te halen, van printers tot software, workflows en onderdelen van derden.

Ondersteunings-
diensten

Trainingsdiensten Productiviteitsdiensten Aangepaste diensten

“Ik heb behoefte 
aan voorspelbare 
bedrijfsprocessen en wil 
het risico op ongeplande 
stilstandtijd verkleinen”

“Mijn printer doet het prima, 
maar ik heb behoefte aan 
meer productiviteit en wil 
de totale kosten per afdruk 
verkleinen”

“Mijn productiebehoeften 
zijn veranderd en ik 
moet verhuizen en mijn 
printer gereedmaken voor 
productie”

Opstarten
Training 

van 
technisch 
personeel 

Operation 
L1-training

Installatie

“Ik heb zojuist 
geïnvesteerd in een 
printer van HP en wil hier 
zo snel mogelijk mee aan 
de slag”

Beginnen

Afdrukken 
beheren

Productie  
optimaliseren

Veranderingen 
beheren

RIP: Onyx 
en Caldera

Preventief 
onderhoud

Uptime- en 
onder-

houdskits

Ondersteuning 
voor hardware 
en software:

Kleurbeheer

Hercertifice-
ring

Verhuizing
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Ontwikkel uw voordeel met HP Latex: 
HP Latex Knowledge Center

Het HP Latex Knowledge Center biedt trainingsmateriaal voor 
eigenaren van HP Latex-printers om hun productievaardigheden 
te verhogen, concurrerender te worden en om te leren hoe ze 
het meeste kunnen halen uit duurzamer afdrukken met de 
milieuvoordelen van HP Latex-inkten.

Leer meer over het promoten van uw decoratiebedrijf met de 
“bedrijfsontwikkelingshulpmiddelen”, deel uw uitdagingen (en 
uw tips) met betrekking tot het afdrukken van uw favoriete 
decoratieve toepassingen en vertrouw op een gemeenschap van 
experts die er zijn om u te helpen.

Sluit u aan bij de gemeenschap, vind hulpmiddelen en praat met 
experts. Bezoek het HP Latex Knowledge Center op: 

hp.com/communities/HPLatex

http://hp.com/communities/HPLatex
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1  Gebaseerd op een vergelijking van HP Latex Ink-technologie met 
concurrenten met groot marktaandeel per december 2013 en 
analyse van gepubliceerde MSDS/SDSs en/of interne evaluaties. 
Prestaties van bepaalde kenmerken kunnen variëren per concurrent 
en inkttechnologie/-formule. 

2  Vereist een HP WallArt-account, internetaansluiting en 
een verbonden apparaat dat geschikt is voor internet. 
Afbeeldingen van Fotalia zijn inbegrepen bij HP WallArt. Een 
beperkt aantal afbeeldingen zijn gratis beschikbaar. De klant 
kan extra afbeeldingen aanschaffen. Bezoek voor meer informatie: 
hpwallart.com. 

3  Het “Certified for” Media Supplier Program (“Program”) van HP 
biedt mediaproducenten, leveranciers en klanten informatie om 
te helpen bij het evalueren van mediacompatibiliteit met printers 
en inkten van Grafische oplossingen van HP. Media worden 
geleverd door onafhankelijke externe producenten. Opname in 
het programma en “Certified for”-media wordt niet opgevat als 
een aanbeveling van HP voor de media of producenten. HP geeft 
geen aanspraken of garanties op elke vorm van media in het 
Program waaronder maar niet beperkt tot mediabeschikbaarheid, 
mediakwaliteit, mediaprestaties of wijzigingen van producenten 
die van invloed kunnen zijn op de kenmerken van de media. 
De informatie in deze handleiding kan zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. HP geeft geen aanspraken op de 
volledigheid of correctheid van de informatie van het Program. 
De enige garanties voor producten en diensten van HP worden 
vermeld in de uitdrukkelijke garantieverklaringen die bij dergelijke 
producten en diensten worden geleverd. Niets uit deze informatie 
dient te worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet 
aansprakelijk voor fouten van technische of redactionele aard 
of ontbrekende informatie in deze handleiding. Deze informatie 
wordt gratis, voetstoots aangeboden door HP als onderdeel van de 
dienstverlening. HP geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garantie 
van welke aard dan ook betreffende deze informatie. HP is niet 
aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of incidentele schade 
of gevolgschade, op basis van contract, onrechtmatige daad of enige 
andere juridische theorie die wordt veroorzaakt door of is terug te 
leiden op de verstrekking of het gebruik van deze informatie.

4  Vergeleken met grootformaat inkjetprinters onder $ 25.000 voor 
grafische toepassingen. Gebaseerd op de als snelst beoordeelde 
kleursnelheden, zoals gepubliceerd door fabrikanten in oktober 
2013. Testmethoden kunnen variëren.

5  Van toepassing op HP Latex-inkten. UL ECOLOGO®-certificering 
naar UL 2801 toont aan dat een inkt aan de reeks van criteria 
met meerdere kenmerken op basis van levenscyclus voldoet met 
betrekking tot menselijke gezondheid en milieu (raadpleeg ul.com/
EL). UL GREENGUARD GOLD-certificering volgens UL 2818 toont 
dat producten zijn gecertificeerd volgens de UL GREENGUARD-
standaarden voor weinig chemische uitstoot naar binnenlucht 
gedurende productiegebruik. Bezoek voor meer informatie ul.com/
gg of greenguard.org.

6 Van toepassing op de HP Latex 300-printerserie. 

7  Gebaseerd op interne tests afgenomen in januari 2014, waarmee 
de HP Latex 330-printer met een enkele eco-solventoplossing 
voor afdrukken en snijden werd vergeleken. Afdrukbestanden voor 
muurstickers bevatten geen snijlijnen of -markeringen.

8 Prestaties en functies zijn afhankelijk van de printer.
9  Beeldbestendigheidsbeoordeling voor displays binnenshuis (zonder 

direct zonlicht), onder glas door HP Image Permanence Lab en/of 
door Wilhelm Imaging Research, Inc. op een verscheidenheid aan 
media van HP. Bezoek voor meer informatie: HPLFMedia.com/hp/
printpermanence.

10  Afdrukken op flexibele media met een optionele rol-naar-rol-
upgradekit van HP Scitex FB550 of FB750. Afdrukprestaties zijn 
afhankelijk van de gebruikte media.

11  Prestaties en functies zijn afhankelijk van de printer. 
Gemetalliseerde effecten tot stand gebracht met de Color-Logic-
invoegtoepassing. Vereist een aparte aanschaf van de HP Scitex 
FB550/FB750-upgradekit voor witte inkt.

12  HPHP Latex-inkten op waterbasis zijn niet geclassificeerd als 
brandbare of ontvlambar vloeistoffen onder de USDOT- of 
internationale vervoersregels. De Pensky-Martens Closed-Cup-test 
toonde aan dat het vlampunt bij meer dan 110° C ligt.

13  Aangetoond nikkelvrij volgens de testen die zijn uitgevoerd voor 
HP Latex-inkten om het UL ECOLOGO®-certificaat te verkrijgen. 
UL ECOLOGO®-certificering naar UL 2801 toont aan dat een inkt 
aan de reeks van criteria met meerdere kenmerken op basis van 
levenscyclus voldoet met betrekking tot menselijke gezondheid en 
milieu (raadpleeg ul.com/EL).

14  Speciale ventilatieapparatuur (luchtfiltering) is niet vereist om te 
voldoen aan de Amerikaanse OSHA-vereisten. De klant is vrij om 
speciale ventilatieapparatuur te installeren; zie de handleiding voor 
plaatsing. Klanten moeten nationale en regionale vereisten en 
richtlijnen raadplegen.

15  HP Latex-inkten zijn getest op gevaarlijke luchtvervuilers, zoals 
gedefinieerd in de Clean Air Act, volgens de Environmental 
Protection Agency Method 311 van de VS (testen uitgevoerd in 
2013) en er werden er geen gevonden.

16  Geregistreerd voor EPEAT indien van toepassing/ondersteund. Zie 
voor registratiestatus per land epeat.net.

17 Tablet-app compatibel met iPad en AndroidTMapparaten.
18  Voor HP pvc-vrij behangpapier liet chemische analyse zien dat 

chloorelementen op of onder 200 ppm zijn. Aanwezigheid van 
chloor wordt toegeschreven aan overgebleven chloor die bij 
het papierproductieproces wordt gebruikt en niet vanwege de 
aanwezigheid van pvc.

19  Certificeringen zijn op basis van geselecteerde media en 
testen zijn uitgevoerd door een extern testlaboratorium met 
testvoorwaarden die een specifiek bestand/ontwerp en een 
mediabatch omvatten. Resultaten kunnen variëren, afhankelijk 
van het profiel, de inktinstelling en afdrukvoorwaarden. Raadpleeg 
het stalenboek voor wanddecoratie van HP voor certificeringen 
die van toepassing zijn op elke specifieke mediasoort. De prestatie 
van het eindproduct is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of 
afdrukdienstleverancier.

http://ul.com/EL
http://ul.com/EL
http://ul.com/gg
http://ul.com/gg
http://greenguard.org
http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence
http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence
http://ul.com/EL
http://epeat.net


42

20  HP WallArt, afgedrukt op HP pvc-vrij behangpapier en andere 
afdrukken op HP pvc-vrij behangpapier die zijn afgedrukt 
met HP Latex-inkten voldoen aan de AgBB-criteria voor 
gezondheidsgerelateerde evaluatie van emissies van vluchtige 
organische stoffen van binnenbouwproducten, raadpleeg 
umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-
groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building. 
Émissions dans l'air intérieur verschaft een statement over het 
niveau van de uitstoot van vluchtige substanties in binnenlucht dat 
gezondheidsrisico's bij inhaleren impliceert: op een schaal van A+ 
(zeer lage uitstoot) tot C (hoge uitstoot).

21  De bouwer moet HP pvc-vrij behangpapier of HP pvc-vrij duurzaam 
glad behangpapier aanschaffen dat bedrukt is met HP Latex-
inkten van een FSC Chain of Custody-gecertificeerde print service 
provider om US LEED-credits te verkrijgen op basis van een FSC®-
certificering. HP pvc-vrij behangpapier of HP pvc-vrij duurzaam glad 
behangpapier afgedrukt met HP Latex-inkten moet onderdeel zijn 
van een wandsysteem waarbij alle onderdelen UL GREENGUARD 
GOLD-gecertificeerd zijn om LEED-credits op basis van UL 
GREENGUARD GOLD-certificering te verkrijgen.

22  BMG-handelsmerklicentiecode FSC®-C115319, raadpleeg fsc.org. 
HP handelsmerklicentiecode FSC®-C017543, raadpleeg fsc.org. 
Niet alle FSC®-gecertificeerde producten zijn beschikbaar in alle 
regio's.

23  HP 831 Latex-inktpatronen, certificaatnummer 14142007, 
gecertificeerd door Eco Mark Office van Japan Environment 
Association.

24 Een Euro-roll is gelijk aan 5,3 m2.
25  Van toepassing op de HP Latex 3000-printerserie en andere 

afdrukoplossingen voor kleuren binnen het spectrum van de 
HP Latex 300-printerserie. Exacte kleurovereenkomst is niet 
gegarandeerd.

26  Afdrukbestanden voor muurstickers bevatten geen snijlijnen of 
-markeringen.

27  Binnen en weg van direct zonlicht met originele HP 831 of HP 881 
Latex-inkten op HP Premium-canvas, matglanzend. Inschattingen 
van beeldduurzaamheid door HP Image Permanence Lab. Bezoek 
voor meer informatie: HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

28  Krasbestendige vergelijking gebaseerd op het testen van derde 
generatie HP 28 Latex-inkten en representatieve inkten met een 
hoog solventgehalte. Schattingen door HP Image Permanence Lab 
op een breed scala van media. Krasbestendigheid wordt gemeten 
volgens testmethode ISO 1518-2:2011. Schuurbestendigheid is 
getest volgens ASTM F1571-95 (2008).

29  Alleen printers uit de HP Latex 300-serie worden ondersteund. 
Extra printerondersteuning zal worden aangekondigd wanneer 
deze beschikbaar wordt. HP Latex Mobile is compatibel met 
smartphones met Android™ 4.1.2 of hoger en mobiele, digitale 
iPhone-apparaten die op iOS 6 of hoger draaien en vereist 
dat de printer en de smartphone zijn verbonden met internet. 
Ondersteuning voor de HP Latex 3000-printerserie en tablets is 
beschikbaar vanaf september 2015.

30  Gebruik voor de beste resultaten mediaopties die bedoeld zijn voor 
dubbelzijdig afdrukken.

31  Druk voor de beste resultaten af op media die geen inkt op de 
printer achterlaat. Prestaties zijn afhankelijk van de gekozen media. 
Neem contact op met de leverancier van uw media voor informatie 
over compatibiliteit.

32  Op de HP DesignJet Z6800-fotoproductieprinter. Mechanische 
afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) met HP Vivid 
Photo-inkt.

33  De chromatisch rode inkt van HP die onderdeel is van de HP Vivid 
Photo-inktset voor de HP DesignJet Z6800-fotoproductieprinter en 
HP DesignJet Z6200-productieprinter en van de HP Photo-inktset 
voor de HP DesignJet Z3200-fotoprinterserie.

34  Functies zijn afhankelijk van de printer. In sommige gevallen 
wordt de HP Professional PANTONE®-kleuremulatie en de Adobe 
PostScript®/PDF-kit apart verkocht.

35  In deze HP DesignJet-printer is een spectrofotometer geïntegreerd 
met i1-kleurtechnologie van X-Rite. Nauwe samenwerking tussen 
HP en X-Rite leverde een betrouwbare oplossing op die grondig 
is getest en voldoet aan de eisen van de klant ten aanzien van 
gebruiksgemak, kwaliteit en betrouwbaarheid.

36  Van toepassing op de HP DesignJet Z6800-fotoproductieprinter, 
de HP DesignJet Z6200-fotoproductieprinter en de HP DesignJet 
Z3200-fotoprinterserie.

37 Niet beschikbaar op de HP DesignJet Z5200-fotoprinter.
38  Vergeleken met inkjetprinters voor grote formaten en grafische 

toepassingen onder $ 25.000. Gebaseerd op de als snelst 
beoordeelde kleursnelheden, zoals gepubliceerd door fabrikanten 
in oktober 2013. Testmethoden kunnen variëren.

39  Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) met 
HP Vivid Photo-inkten.

40  Vergeleken met inkjetprinters voor grote formaten en grafische 
toepassingen onder $25.000. Gebaseerd op de als snelst 
beoordeelde kleursnelheden, zoals gepubliceerd door fabrikanten 
in januari 2010. Testmethoden kunnen variëren.

41  Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) met 
Economode ingeschakeld, met gebruik van helderwit HP Inkjet-
papier (bond) en originele inkten van HP.

42 Snijdt alle media behalve canvas.
43  Mechanische afdruktijd. Afgedrukt in Fast mode (Snelle modus) op 

helder wit HP Inkjet-papier (bond) en originele inkten van HP.
44  HP DesignJet Z3200-fotoprinter met 12 inkten is de meeste 

geavanceerde printer uit de DesignJet Z-serie van HP.
45  Niet inbegrepen in de doos voor 24 inch-modellen voor Azië en 

Oceanië.
46  Mechanische afdruktijd met originele inkten van HP. Gemeten op 

een 44 inch-model.
47  Prestaties en functies zijn afhankelijk van de printer. Optionele 

uitbreidingstafels kunnen vereist zijn voor lange materialen.
48  HP Print Care is niet beschikbaar op alle printers. Neem contact op 

met uw verkoopvertegenwoordiger voor meer informatie.

http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building.
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building.
http://fsc.org
http://fsc.org
http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence
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van HP worden vermeld in de uitdrukkelijke 
garantieverklaringen die bij dergelijke producten 
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Adobe en PostScript zijn handelsmerken van 
Adobe Systems Incorporated. PANTONE en 
andere handelsmerken van Pantone, Inc. zijn het 
eigendom van Pantone, Inc. PANTONE-kleuren 
die hierin worden weergegeven komen wellicht 
niet overeen met de normen die door PANTONE 
zijn vastgesteld. Raadpleeg de huidige PANTONE-
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ENERGY STAR en het ENERGY STAR-handelsmerk 
zijn gedeponeerde merken van het Amerikaanse 
Environmental Protection Agency.
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