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Nowa odsłona technologii 

P rzek raczamy 
granice



Barcelona to jedno z najstarszych miast Europy, pełne kontrastów, ludzi, nadzwyczajnej architektury, 
a za sprawą europejskiej siedziby HP, także technologii. Miasto to zachwyca swoim nietuzinkowym 
wyglądem, który w dużej mierze zawdzięcza Antonio Gaudiemu – jego oryginalnym projektom 
architektonicznym oraz wizjom, z których czerpiemy inspirację.

Podziwiając twórczość Gaudiego i będąc wielokrotnie w siedzibie naszego partnera HP zawsze wracamy 
z nowymi pomysłami, natchnieni sztuką, szerokimi wizjami obcując z jego artyzmem. Nie bez powodu 
HP wybrało właśnie Barcelonę. Dzieła Gaudiego charakteryzują się nadzwyczajną oryginalnością oraz 
różnorodnością, potrafią czarować, hipnotyzować oraz przyciągać z nadzwyczajną siłą. To wszystko 
urozmaica motyw wielobarwnej mozaiki – dziś rozpoznawalnej jako charakterystyczny symbol 
Gaudiego. W czasach kiedy żył był prekursorem ponadczasowej wizji, która ma zastosowanie 
w architekturze, w rozwiązaniach we wnętrzach oraz dekoracji i po dziś dzień jest podziwiana. 

Firma HP jest wizjonerem w obszarze technologii, którą wprowadziła na rynek. Od wielu lat 
konsekwentnie ją udoskonala i rozwija, rewolucjonizując dotychczasowe  metody druku cyfrowego. 
Technologia druku HP LATEX III generacji to synonim najwyższej jakości i rozwiązań pro-ekologicznych. 
Technologia HP pozwala przekraczać granice, przełamywać bariery i być bezkonkurencyjnym na 
wielu płaszczyznach.  

INTEGART jest Gold partnerem firmy HP i propagatorem druku HP LATEX, który jest najszybciej 
rozwijającą się technologią na rynku reklamy i dekoracji. Wskazujemy alternatywne kierunki rozwoju 
w druku wielkoformatowym oraz wyznaczamy nowe trendy w personalizacji. 

Chcielibyśmy Państwa zabrać w podróż po imponującej krainie Gaudiego i technologicznej mecce firmy 
HP. Dzięki temu doświadczycie Państwo niespotykanych wrażeń w kontakcie z twórczością jednego 
z największych mistrzów architektury a także otrzymacie potężny zastrzyk wiedzy w obszarze 
aktualnych trendów obowiązujących w reklamie i dekoracji oraz informacje o najnowszych 
technologiach druku cyfrowego oraz aplikacji. 

Poznacie Państwo również współautora największego sukcesu ostatniego dziesięciolecia, jaki miał 
miejsce w branży LFP.

 Zachwycająca Barcelona 
od Gaudiego… po technologię HP 

Integart 

"Dekoracja zawsze była i będzie kolorowa.
W naturze nie ma monotonii."

Antonio Gaudi



„Drukowanie wielkoformatowe nadal ma 

duży potencjał do zwiększenia obrotów. 

W ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy 

gwałtowny wzrost w tym obszarze, w czym 

znaczący udział ma technologia druku

HP Latex. Odkąd zaczęliśmy używać 

tych urządzeń zatrudniliśmy nowych 

pracowników i zwiększyliśmy naszą

produkcję”.

 
ondre.pl



fb.com/hp.latex.integart

youtube.com/IntegartTV

 Bądź z nami online

a już wkrótce: www.wrapdesign.pl

wszystko dla car wrapera

www.integart.tv

www.systemytnace.pl

www.hplatex.pl

www.plotertnacy.pl


 Piszą o nas...

Źródło: facebook.com i integart.tv



Technologia HP Latex
Wizja przyszłości...Ekologia. Ochrona zdrowia i środowiska 

PROCES

Woda jest odparowywana 
z warstwy atramentu 

BEZZAPACHOWE 

4NIEZAPALNE

8BEZ NIKLU

4NIEPALNE WYDRUKI

BEZ NIEBEZPIECZNYCH 
7SUBSTANCJI LOTNYCH

BEZ SPECJALNEJ 
9WENTYLACJI

PAPIER

BANERY

6OKAZJONALNE TEKSTYLIA

MATERIAŁY DO 
PODŚWIETLANIA

PŁÓTNO

TAPETY

WINYLOWE FOLIE 
SAMOPRZYLEPNE

SUSZENIE

WYTRYSK ATRAMENTU

Kropla atramentu jest wyrzucana 
z głowicy drukującej, tworząc 
kolorową kropkę; nośnik atramentu 
zmiękcza powierzchnię winylu, aby 
barwnik lepiej przylegał

Atramenty HP Latex są tworzone na bazie wody

UTWARDZANIE

Cząsteczki lateksu tworzą wytrzymałą 
warstwę chroniącą barwnik

WYDRUKI SĄ SUCHE I GOTOWE DO UŻYCIA

SKŁAD

FUNKCJE

ZASTOSOWANIA

DRUKOWANIE KORZYSTNIEJSZE 
DLA ZDROWI 5A

Wysoka jakość obrazu

Szeroka paleta barw

Wysoka odporność na zarysowania 
na materiałach samoprzylepnych 
SAV i banerach z 4 PCW

Pigmenty do 
tworzenia obrazu

Cząsteczki lateksu 
zapewniające trwałość

PRODUKT Z CERTYFIKATEM
POTWIERDZAJĄCYM
ZMNIEJSZONĄ SZKODLIWOŚĆ
DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO. ZOBACZ
KONKRETNE OCENIONE CECHY:
UL.COM/EL
UL 2801 

 

 

 

PRODUKT Z CERTYFIKATEM
POTWIERDZAJĄCYM NISKĄ
EMISJĘ SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH. ZOBACZ
KONKRETNE OCENIONE
CECHY:
UL.COM/GG
UL 2818

  

 

Technologia druku HP Latex 

Ni
Nickel

Drukowanie bezzapachowe sprawdza 
się tam, gdzie nie można zastosować 
technologii  solwentowej, np.  
w placówkach opieki zdrowotnej

Nie wymagają specjalnej wentylacji 

Atramenty HP Latex na bazie  wody 
spełniają wiele rygorystycznych 
wymagań dotyczących wpływu 
na ludzkie zdrowie10 11

BRAK ETYKIET 
OSTRZEGAJĄCYCH 
PRZED ZAGROŻENIEM

,

Nośnik atramentu 
(woda i dodatki)

9



Technologia HP Latex 
a środowisko
Pomagamy zająć się Twoją firmą

Kwestie ekologii stają się coraz bardziej krytycznym problemem dla 
dostawców usług drukowania:

• Nowa rzeczywistość rynkowa nie pozostawia złudzeń — dostawcy usług 
drukowania znajdują się pod coraz większą presją ze strony klientów, 
pracowników i władz w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz 
zapewnienia nieszkodzącego zdrowiu i bezpiecznego miejsca pracy.

• Coraz więcej klientów, dużych i małych, wymaga, aby wydruki stosowane 
w kampaniach reklamowych miały minimalny wpływ na środowisko. 
Ponadto klienci wymagają zgodności z przepisami prawa, w tym 
udokumentowanego potwierdzenia, że są spełnione normy środowiskowe.

• Wykorzystanie technologii HP Latex jako podstawy dla uwierzytelnienia 
dbałości o środowisko może Ci pomóc w rozwoju działalności i uzyskaniu 
przewagi konkurencyjnej, jakiej potrzebujesz, aby odnieść sukces na 
dzisiejszym, wyczulonym na problemy środowiska rynku.

Otwórz się na nowe możliwości i zacieśnij relacje z klientami, 
wykorzystując zalety tworzonych na bazie wody atramentów  
HP Latex w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. 
Używanie atramentów HP Latex na bazie wody to zdrowsze podejście5 

do drukowania, a także korzyści od strefy produkcji i  do miejsca
 instalacji wykonanych wydruków. Dzięki atramentom  HP Latex 
możesz troszczyć się o środowisko, jednocześnie troszcząc 
się o swoją firmę. 



Nieustannie  wdrażamy  
najnowocześniejsze trendy 
w produkcji reklamowej, zaskakując 
najbardziej wymagających klientów 
klasy Premium. Zdejmujemy 
z barków klienta problem realizacji 
projektu, całość bierzemy na siebie! 
Przekształcamy wyobrażenie 
projektu w gotowy, funkcjonujący 
produkt reklamowy.
Nasz klient nie musi się znać ani 
nadzorować poszczególnych etapów 
zlecenia.
Tworzymy wizualizację, projektujemy, 
drukujemy i wykonujemy montaż.

Biorąc pod uwagę liczne 
rozwiązania dostępne na 
rynku, technologia 
lateksowa  przekonała 
nas do siebie kilkoma 
kluczowymi cechami.  

Gwarantujemy Klientowi 
końcowemu szybki  
i absolutnie bezpieczny 
wydruk.  Dostępność 
naszych usług 24h w  - 
druk24h.pl - Centrum 
Dobrego Druku

Wyzwanie: Rozwiązanie:

Sukcesy:

W podróż po najlepszych 
rozwiązaniach w reklamie 
z technologią HP LATEX 
zabiera nas G&G Studio. 
Specjalnością firmy są 
innowacyjne i funkcjonalne 
realizacje dla 
wymagających Klientów. 
Wszystko po to, aby 
zaskoczyć, zaciekawić 
i zrealizować najbardziej 
nietypowe zlecenia. 

Success Story

GG Studio Sp.  z o.o. 
Innowacyjna Produkcja 
Reklamowa
www.ggstudio.pl

Jak zaznacza Paweł Grot /prezes G&GStudio/, HP Latex to właśnie jedna z technologii przyszłości. 
- "Stanowi idealne uzupełnienie, a być może z czasem wyprze pozostałe cyfrowe techniki druku - 
rozpuszczalnikowe i UV. Dla świadomych firm, bezpieczne środowisko pracy pracowników będzie kolejnym 
argumentem przemawiającym za przej-ściem na technologię latexową" – mówi Paweł Grot. Kochając 
nieszablonowe i z pozoru trudne zlecenia, gdyż dają one możliwość proponowania rozwiązań wy-
kraczających poza ogólnie przyjęte normy nie sposób przejść obojętnie obok HP Latex.



Zastosowanie technologii HP Latex
Robisz to samo co dziś - i jeszcze więcej

Korzystając z technologii HP Latex, możesz tworzyć te 
same tradycyjne oznakowania, które tworzysz dzisiaj, 
a ponadto możesz zapewnić swojej firmie dodatkowy 
przychód.

Plakaty do punktów 
sprzedaży

• Znakomite wyniki na 
papierach każdego typu, 
w tym tanich papierach 
niepowlekanych i 
offsetowych

Tapety i płótna

• Bezwonne wydruki spełniają 
wysokie normy w zakresie ochrony 
środowiska i zdrowia — są idealne 
do hoteli, restauracji czy szkół
• Bezpłatny dostęp do obrazów, 
projektów i grafik wysokiej jakości 
z banku zdjęć Fotolia dzięki 
rozwiązaniu HP WallArt na stronie 
internetowej hpwallart.com1

Gabloty reklamowe

• Wydruki o wysokiej 
rozdzielczości do 1200 dpi
• Żywe, nasycone kolory

6Okazjonalne tekstylia 

• Możliwość druku na wielu 
różnych tekstyliach, w tym 
niepowlekanych i naturalnych
• Łatwa metoda 
w porównaniu z technikami 
sublimacji barwnikowej

Oklejanie pojazdów i grafiki

• Laminowanie natychmiast 
po wydruku — bez 
konieczności czekania na 
wyschnięcie
• Elastyczna warstwa 
atramentu dostosowuje się 
do złożonych powierzchni
• Zyskaj spokój dzięki 
gwarancji 3MTM MCSTM. Jest 
to gwarancja na grafikę 
wykonaną przy użyciu 
systemu dopasowanych 
komponentów, w tym 
wybranych atramentów 
i urządzeń HP Latex13. 
Wszystkie materiały firmy 3M 
można zwrócić lub wymienić. 
Zobacz 3Mgraphics.com.
• Wszystkie urządzenia 
i atramenty HP Latex 
podlegają gwarancji 
Avery ICS Performance 
Guarantee, w ramach której 
klient otrzymuje pisemne 
zapewnienie dotyczące 
wydajności16. Zob. 
graphics.averydennison.com

Banery zewnętrzne 
i okazjonalne

• Druk w wysokiej jakości 
dzięki zwiększonej 
odporności na zarysowania 
porównywalnej z atramentami 
solwentowymi na materiałach 
samoprzylepnych SAV  
i banerach z PCW 4

• Wydruki reklamy 
zewnętrznej o trwałości do 
trzech lat - nielaminowane, 
i do pięciu lat -laminowane15



17Certyfikowane nośniki do atramentów HP Latex

Za pośrednictwem Programu certyfikacji nośników 
łatwo można znaleźć zgodne z atramentami 
HP Latex certyfikowane nośniki oferowane przez 
szereg renomowanych dostawców na całym świecie. 
Certyfikowane nośniki zapewniają szerszy zakres 
zastosowań, a w konsekwencji potencjalne zyski 
z nowych źródeł. Ograniczają również konieczność 
poświęcania czasu na samodzielne testy.

Lista wszystkich nośników zgodnych z atramentami 
lateksowymi, profili koloru końcowego i ustawień 
urządzenia znajduje się na stronie 
hp.com/go/mediasolutionslocator .

Certified for

Oferta nośników 
do atramentów 
HP Latex
Rozszerz swoją ofertę

Teraz łatwiej jest znaleźć zgodne nośniki potrzebne 
do prac z użyciem urządzeń z gamy HP Latex — od 
z optymalizowanych nośników HP opracowanych 
przy użyciu technologii ColorPRO po certyfikowane 
nośniki od wielu różnych dostawców.

Media Integart



Rozwiązania HP Latex 
do dekoracji ściennych
Zacznij lepiej zarabiać

W dzisiejszych czasach przestrzeń daje nieograniczone  możliwości, 
dzięki czemu projektowanie wnętrz na zamówienie klienta stało 
się niezwykle popularne. Dodaj nowe wysokomarżowe zastosowania mogące 
spełnić indywidualne życzenia klienta i przekonaj się, że cyfrowe projektowanie 
dekoracji ścian to szansa na nowy zysk.

Certyfikaty potwierdzające 
bezpieczeństwo tapet

Zapewniaj zgodność z międzynarodowymi 
standardami obowiązującymi 
w branży tapet
• Dostarczaj najwyższą jakość — wydruki 
wykonane za pomocą 
atramentów HP Latex spełniają wiele 
międzynarodowych standardów 
obowiązujących w światowej branży tapet
• Wydruki wykonane przy użyciu urządzeń 
HP Latex spełniają wymogi normy EN233 
dotyczące zmywalności i trwałości koloru12

• Wydruki wykonane przy użyciu urządzeń 
HP Latex spełniają standardy europejskiej 
normy dotyczącej zmniejszonej 
łatwopalności produktów Klasy B412

• Wydruki wykonane przy użyciu urządzeń 
HP Latex zapewniają zgodność  
z wymogami europejskimi potwierdzoną 
znakiem CE 12

• Atramenty HP Latex mają certyfikat 
trwałości ASTM F793 typu II12 — 
w przypadku wydruków wykonywanych 
za pomocą atramentów HP Latex na 
określonych materiałach 

Certyfikaty potwierdzające bezpieczeństwo 
dla zdrowia i środowiska

Gwarancja bezpieczeństwa

• Wydruki wykonane atramentami HP Latex spełniają wiele 
rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu na zdrowie10

• Atramenty HP Latex uzyskały certyfikaty ECOLOGO® 9 
i GREENGUARD GOLD firmy UL11

• Tapety spełniające wymogi normy AgBB14 oraz z oceną A+ 
według standardu „Émissions dans l’air intérieur”21

• Wydruki z certyfikatem UL GREENGUARD GOLD11 wykonane 
na papierze z certyfikatem FSC® mogą pomóc właścicielom 
budynków w uzyskaniu punktów LEED19

• Tapeta firmy HP niezawierająca PCW ma certyfikat FSC®22

• Wkłady atramentowe HP 831 z certyfikatem Eco Mark 
wykazują mniejsze oddziaływanie na środowisko w 
porównaniu z analogicznymi produktami 23

Informacje o wielkoformatowych materiałach do druku 
firmy HP można znaleźć na stronie  HPLFMedia.com

Znak odpowiedzialnej 
gospodarki leśnej

C115319

PRODUKT Z
CERTYFIKATEM
POTWIERDZAJĄCYM
ZMNIEJSZONĄ
SZKODLIWOŚĆ
DLA ŚRODOWISKA
NATURALNEGO.
ZOBACZ KONKRETNE
OCENIONE CECHY:
UL.COM/EL
UL 2801

PRODUKT Z 
CERTYFIKATEM 
POTWIERDZAJĄCYM 
NISKĄ EMISJĘ 
SUBSTANCJI 
CHEMICZNYCH. 
ZOBACZ 
KONKRETNE 
OCENIONE CECHY: 
UL.COM/GG
UL 2818



Rozwiązania HP Latex 
do druku i cięcia korzystające 
z dwóch urządzeń
Wznieśliśmy się na nowy poziom wydajności, aby 
zapewnić gotowe wydruki w ciągu jednego dnia 

HP wraz z partnerami zapewnia korzyści wynikające z zastosowania rozwiązania 
składającego się z dwóch urządzeń do profesjonalnego drukowania i cięcia.

Rozwiązanie drukowania HP Latex korzystające z dwóch urządzeń do drukowania i cięcia 
ogranicza nakłady i zapewnia wiele korzyści:

• Wydruk tego samego dnia — suszenie i laminowanie nie jest już konieczne, a drukarka 
może wykonywać wiele zadań jednocześnie
• Drukuj i tnij dzięki dwóm urządzeniom — 50% szybciej w porównaniu z wielofunkcyjnymi 

25urządzeniami do druku i cięcia
• Wszechstronność zastosowania — twórz obrazy w wysokiej rozdzielczości  
z najdrobniejszymi szczegółami, do użycia w różnych celach
• Wybierz kombinację oprogramowania, drukarkę z serii HP Latex 
oraz ploter, który jest najlepiej dostosowany do układu przestrzennego i najlepiej 
spełnia Twoje potrzeby biznesowe

1Aplikacja HP WallArt  pomaga 
uzyskiwać lepszą wydajność
• Oszczędzaj czas, 
przygotowując plik 
automatycznie  

Wybierz spośród 
współpracujących z nami 
liderów rynku, aby uzyskać 
najsprawniejszy proces 
drukowania i cięcia w drukarce 
HP Latex 
• SAI FlexiPrint HP Premium 
edition
• ONYX Thrive and PosterShop
• Caldera GrandRIP

Wejdź na stronę:
ThinkSAi.com
onyxgfx.com
caldera.com

Urządzenie z serii HP Latex 
wykorzystujące technologię 
HP Latex całkowicie zmienia 
postrzeganie szybkości oraz 
wydajności drukowania i cięcia
• Drukuj wyraźne obrazy o spójnej, 
jednolitej jakości z efektywnym 
utwardzaniem, 6 kolorami 
i 1200 npi.
• Dłuższy czas produkcji i krótszy 
czas spędzony na monitorowaniu 
urządzenia dzięki automatyzacji, 
niezawodności i niskim 
wymaganiom konserwacyjnym.
• Ciesz się drukowaniem 
korzystniejszym dla zdrowia 

5dzięki technologii HP Latex — 
9bez specjalnej wentylacji , 

etykiet ostrzegających przed 
zagrożeniem oraz bez niebezpiec-

7znych substancji lotnych

Firma HP wybrała do 
współpracy liderów na rynku 
obcinarek, firmy Zund
i Summa, aby wspólnie 
opracować rozwiązanie 
zapewniające wyższą jakość, 
wydajność i wszechstronność 
w procesie druku i cięcia

• Obcinarki SummaCut D140 
i D160

Wejdź na stronę:

summa.eu

systemytnace.pl

SIMPLIFYING EXCELLENCE

Przygotowanie pliku Ripping pliku Druk niskonakładowy Automatyczne przycinanie

Nasi partnerzy w 
zakresie rozwiązań: 

• Profesjonalne modele 
Zund G3



Opis

Funkcje

Obsługa
materiałów

Ilość
dostępnych
rozm. stołów

Stołowy ploter tnący 
o znacznych możliwościach 
adaptacyjnych. W ofercie
kilka rozmiarów stołów.

Zund S3 

• Cięcie • Bigowanie • Frezowanie

Szeroki zakres materiałowy - w zależności  od stosowanych modułów: 
folie, papiery, tkaniny, tektura, przez skórę po włókno szklane - grubość do 6 cm

Post-finishing

Zund G3 

Wydajne urządzenie, którego 
funkcjonalność można rozbudować 
przy użyciu modułów. 
W ofercie cztery rozmiary stołów.

Zund D3 

• Perforowanie • Dziurkowanie • Trasowanie • Grawerowanie

Najmniejsze rozmiarowo urządzenie, 
ale równie perfekcyjne i wydajne 
co model G3. 

5 11 4

Cut

EkspozycjeZnaki wiszące Grafika podłogowaOznakowanie półek

Wycinane konturowo, 

propylenowe plansze 

reklamowe do promocji 

sklepowych i wystaw 

okiennych.

Akrylowe znaki mobilne, 

wycinane z dużą prędkością 

dzięki zoptymalizowanemu, 

przytrzymującemu systemowi 

ssącemu.

Laminowane elementy winy-

lowe ze stroną samoprzylepną, 

cięte stykowo lub nacinane, 

do naklejek podłogowych

i mat podłogowych.

Cięte lub trasowane, lekkie 

materiały POP/POS do 

50 mm/2” grubości. Idealne 

do dekoracji sklepowych.

Tekstylia, banery tekstylne

Porowate materiały elastyczne

do produkcji flag, banerów, 

roll-upów. Doskonałe cięcie 

przy użyciu szybkich narzędzi 

i transportu materiałów.



Wrażliwy na nacisk winyl 

do tworzenia grafik na floty 

pojazdów, nadruków na pojazdy 

i naklejek. Nacinane lub 

przecinane na wylot.

Grafika samochodowa Wystrój i umeblowanieEkspozycje reklamowe Zestawy prezentacyjne

Pop-upy, roll-upy i ekspozycje 

tekturowe, cięte i bigowane. 

Idealne do składanych wyświe-

tlaczy panelowych w salonach 

wystawowych.

Gruba tektura falista i kompo-

zytowa w wersji składanej. 

Narzędzie Zünd V-Cut 

w najlepszym wydaniu.

Skrzynki i opakowania 

polipropylenowe. Przykład 

wzornictwa strukturalnego 

z cięciem konturowym 

i bigowaniem.

Prezentery na ulotki

Cięcie, bigowanie i rylcowanie 

– wszystko w jednym. 

Skrzynki na ulotki, 

systemy do prezentacji 

i ekspozycje półkowe.

Zund G3

Zund G3



Drukarka HP Latex 315     
(1,37 m)
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Głowice drukujące HP Latex 
• Zobacz idealne odwzorowanie detalu 

i gładkie przejścia w rozdzielczości 1200 
dpi, którą zapewniają głowice HP 831 Latex

•Możliwość wymiany głowic samemu w kilka 
minut, bez wzywania serwisu

• Wysoka jakość obrazu przy dużej 
prędkości 

• Reaguje z atramentami HP Latex 
i błyskawicznie unieruchamia tusz 
na powierzchni druku

Wysoka wydajność utwardzania
• Wydruki są utwardzone i dokładnie suszone 

wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki 

Proste utrzymanie i eksploatacja
• Dostęp do komory druku z dużym oknem 

i podświetleniem
• Ciesz się nieskomplikowaną obsługą z detektorem 

kropli i automatyczną wymianą dysz

Atramenty HP Latex 
• Odporność na zarysowania porównywalna do twardego 

solwentu na foliach i banerach PVC -  brak potrzeby 
zabezpieczenia laminatem w reklamie 
krótkookresowej11

• Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych do 5 
lat, bez laminowania do 3 lat12 

NOWOŚĆ

Czujnik HP OMAS (Optical Media Advance Sensor) 

•Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 
mediów pomiędzy pasami druku 

HP Latex Optimizer
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• Umożliwia odcięcie wydruku natychmiast po 
wyjęciu z urządzenia

• Idealny dla papierów, tapet, folii samoprzylepnych 
i poliestrowych

SAi FlexiPrint HP Edition

• Doskonałe odwzorowanie barwne 
na całej powierzchni wydruku (od 
krawędzi do krawędzi) 

Szybkie zarządzanie i profilowanie
• Uproszczone zarządzanie kolorami, 

prosto z przedniego 4 - calowego 
dotykowego panelu

• Zainstalowana fabrycznie platforma HP 
z internetową biblioteką Twojego profilu

• Dostęp do internetowej biblioteki 
nośników z panelu sterowania

• Powtarzalność kolorystyczna na 
poziomie <= 2 dE200013 

Odwzorowanie barwne 

• Dołączona intuicyjna skrzynka 
odbiorcza SAi FlexiPrint HP Edition RIP 

   N OWOŚĆ

Automatyczny nóż

• Narzędzie pomocy online - szkoli od podstaw,  

w  tematach takich jak: obługa maszyny jak również rozwój 

własnego biznesu z nowymi aplikacjami

• Odwiedź: hp.com/communities/HPLatex300 

NOWOŚĆ

Proste i zdalne szkolenie operatorów

Wejdź na rynek Sign & Display z kompaktowym

urządzeniem drukującym w szerokości 1,37m



Drukarka HP Latex 335     
(1,63 m)

Głowice drukujące HP Latex
•Zobacz idealne odwzorowanie detalu 

i gładkie przejścia w rozdzielczości 1200 
dpi, którą zapewniają głowice HP 831 
Latex

•Możliwość wymiany głowic samemu 
w kilka minut, bez wzywania serwisu 

 HP Latex Optimizer
• Wysoka jakość obrazu przy dużej prędkości 
• Reaguje z atramentami HP Latex 

i błyskawicznie unieruchamia tusz na 
powierzchni druku

Wysoka wydajność utwardzania 
•Wydruki są utwardzone i dokładnie suszone 

wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki

Proste utrzymanie i eksploatacja

Atramenty HP Latex 
• Odporność na zarysowania porównywalna do 

twardego solwentu na foliach i banerach PVC -  brak 
potrzeby zabezpieczenia laminatem w reklamie 
krótkookresowej11

• Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych do 
5 lat, bez laminowania do 3 lat12

• Dostęp do komory druku z dużym oknem 
i podświetleniem 

• Ciesz się nieskomplikowaną obsługą z detektorem 
kropli i automatyczną wymianą dysz 

NOWOŚĆ

Czujnik HP OMAS (Optical Media Advance Sensor) 

•Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 
mediów pomiędzy pasami druku
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Prosta obsługa
• Możliwość załadowania nośników do 42 kg
• Szpula odbiorcza zawiększająca możliwość 

druku bez nadzoru 

SAi FlexiPrint HP Edition
• Dołączona intuicyjna skrzynka odbiorcza 

SAi FlexiPrint HP Edition RIP 

Szybkie zarządzanie i profilowanie
• Uproszczone zarządzanie kolorami, prosto 

z przedniego 4 - calowego dotykowego 
panelu

• Zainstalowana fabrycznie platforma HP 
z internetową biblioteką Twojego profilu

• Dostęp do internetowej biblioteki nośników 
z panelu sterowania

Odwzorowanie barwne 
• Doskonałe odwzorowanie barwne na całej 

powierzchni wydruku (od krawędzi do krawędzi)
• Powtarzalność kolorystyczna na poziomie 

<= 2 dE2000 <= 2 dE200013 

•Umożliwia odcięcie wydruku natychmiast po 
wyjęciu z urządzenia

•Idealny dla papierów, tapet, folii samoprzylepnych 
i poliestrowych 

•Narzędzie pomocy online - szkoli od podstaw, w 
tematach takich jak: obługa maszyny jak również rozwój 
własnego biznesu z nowymi aplikacjami

•Odwiedź: hp.com/communities/HPLatex300

NOWOŚĆ

Proste i zdalne szkolenie operatorów

    NOWOŚĆ

Automatyczny nóż

Uzyskaj dostęp do niedrogich aplikacji

indoor i outdoor w szerokości do 1,63m



Drukarka HP Latex 365     
(1,63 m)

Czujnik HP OMAS (Optical Media Advance Sensor) 
•Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 

mediów pomiędzy pasami druku
•Automatyczna kontrola rejestracji, wliczając 

dwustronne wydruki z automatyczną 
rejestracją stron14

Głowice drukujące HP Latex
•Zobacz idealne odwzorowanie detalu 

i gładkie przejścia w rozdzielczości 1200 dpi, którą 
zapewniają głowice HP 831 Latex

•Możliwość wymiany głowic samemu w kilka minut, bez 
wzywania serwisu 

 HP Latex Optimizer
•
•

Wysoka jakość obrazu przy dużej prędkości 
Reaguje z atramentami HP Latex 
i błyskawicznie unieruchamia tusz na 
powierzchni druku 

Wysoka wydajność utwardzania 
•Wydruki są utwardzone i dokładnie suszone 

wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki

Proste utrzymanie i eksploatacja

Atramenty HP Latex 
• Odporność na zarysowania porównywalna do 

twardego solwentu na foliach i banerach PVC -  brak 
potrzeby zabezpieczenia laminatem w reklamie 
krótkookresowej11

• Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych do 
5 lat, bez laminowania do 3 lat12

• Dostęp do komory druku z dużym oknem 
i podświetleniem 

• Ciesz się nieskomplikowaną obsługą z detektorem
kropli i automatyczną wymianą dysz
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Zmaksymalizuj swoją wszechstronnośćz doskonale

wyposażoną 1,63 metrową drukarką HP LATEX

•Narzędzie pomocy online - szkoli od podstaw, w 

tematach takich jak: obługa maszyny jak również 

rozwój własnego biznesu z nowymi aplikacjami

•Odwiedź: hp.com/communities/HPLatex300

•Wykonaj czynności w celu optymalizacji jakości obrazu
•Bezpośredni dostęp z przedniego panelu 

Kolektor atramentu
•Rozszerz działalność o materiały tekstylne

•Możliwość druku na porowatych 
materiałach tekstylnych, dzięki kolektorowi 
atramentu17 

Szybkie zarządzanie i profilowanie
• Uproszczone zarządzanie kolorami, prosto z przedniego 8 

– calowego dotykowego panelu
•Zainstalowana fabrycznie platforma HP z internetową 

biblioteką Twojego profilu
•Twórz własne profile ICC z wbudowanym 

spektrofotometrem 15 

Spektrofotometer
•Spójność kolorów dla bardziej zrównoważonej 

produkcji 
•Wbudowany spektrofotometr pozwala na 

automatyczną kalibrację15

•Zapewnia spójność kolorów <= 2 dE2000 16

•Emulacja koloru usprawnia pracę 

Proste i zdalne szkolenie operatorów

Aplikacja  HP Quick Solutions

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Drukarka HP Latex 375     
(1,63 m)

Głowice drukujące HP Latex
• Zobacz idealne odwzorowanie detalu 

i gładkie przejścia w rozdzielczości 1200 dpi, 
którą zapewniają głowice HP 831 Latex

• Możliwość wymiany głowic samemu w kilka 
minut, bez wzywania serwisu

Wysoka wydajność utwardzania
•Wydruki są utwardzone i dokładnie suszone 

wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki

Proste utrzymanie i eksploatacja
• Dostęp do komory druku z dużym oknem 

i podświetleniem 
• Ciesz się nieskomplikowaną obsługą 

z detektorem kropli i automatyczną wymianą dysz 

Atramenty HP Latex
• Odporność na zarysowania porównywalna do twardego 

solwentu na foliach i banerach PVC -  brak potrzeby 
zabezpieczenia laminatem w reklamie krótkookresowej12

• Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych do 5 lat, 
bez laminowania do 3 lat13

Czujnik HP OMAS (Optical Media Advance Sensor) 
•Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 

mediów pomiędzy pasami druku
• Automatyczna kontrola rejestracji, wliczając 

dwustronne wydruki z automatyczną 
rejestracją stron14

 HP Latex Optimizer
•
•

Wysoka jakość obrazu przy dużej prędkości 
Reaguje z atramentami HP Latex 
i błyskawicznie unieruchamia tusz na 
powierzchni druku 
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Większe możliwości drukowania bez nadzoru - do 1,63m

przy niższych kosztach operacyjnych

Spektrofotometr 
• Spójność kolorów dla bardziej 

zrównoważonej produkcji 
• Wbudowany spektrofotometr pozwala na 

automatyczną kalibrację 15

• Zapewnia spójność kolorów <= 2 dE2000 16

• Emulacja koloru usprawnia pracę

Bardzo wydajne 3-litrowe tusze HP Latex
• Drukowanie wymaga mniej nadzoru
• Zmniejsz koszty dzięki bardziej 

opłacalnym 3-litrowym tuszom HP Latex

Szybkie zarządzanie i profilowanie
• Uproszczone zarządzanie kolorami, prosto z przedniego  

–  calowego dotykowego panelu8  
• Zainstalowana fabrycznie platforma HP z internetową 

biblioteką Twojego profilu
• Twórz własne profile ICC z wbudowanym 

spektrofotometrem 15 

Kolektor atramentu 
• Rozszerz działalność o materiały tekstylne
• Możliwość druku na porowatych 

materiałach tekstylnych, dzięki kolektorowi 
atramentu17 

•Narzędzie pomocy online - szkoli od podstaw, w 

tematach takich jak: obługa maszyny jak również 

rozwój własnego biznesu z nowymi aplikacjami

•Odwiedź: hp.com/communities/HPLatex300

Proste i zdalne szkolenie operatorów

NOWOŚĆ

• Wykonaj czynności w celu optymalizacji jakości obrazu
• Bezpośredni dostęp z przedniego panelu 

Aplikacja  HP Quick Solutions

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Drukarka HP Latex 560     
(1,63 m)

Głowice drukujące HP Latex
•  Zobacz znakomity detal i gładkie 

przejścia w rozdzielczości 1200 dpi, 
którą zapewniają głowice HP 831 Latex 

• Zachowaj najwyższą jakość poprzez 
wymienianie głowic samemu w kilka 

HP Latex Optimizer

minut, bez wzywania serwisu

•  Wysoka jakość obrazu przy dużej 
prędkości

•  Reaguje z atramentami HP Latex 

powierzchni druku 

Wysoka wydajność utwardzania
•  Druki są utwardzane i dokładnie suszone 

wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki 

Proste utrzymanie i eksploatacja
•  Dostęp do komory druku z dużym 

oknem i podświetleniem 
•  Ciesz się nieskoplikowaną obsługą 

z detektorem kropli i automatyczną 
wymianą dysz 

Atramenty HP Latex
•  Odporność na zarysowania porównywalna do 

twardego solwentu na foliach SAV i banerach PVC 13

•  Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych 
do 5 lat, bez laminowania do 3 lat15 

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
•  Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 

mediów pomiędzy pasami druku
•  Kontroluj pozycje mediów automatycznie, 

nawet przy druku obustronnym kontrola jest po 
obu stronach materiału 14

i błyskawicznie unieruchamia tusz na 
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Efektywniej zarządzaj wydajnością, zawsze

polegaj na najwyższej jakości

Spektrofotometr
•  Spójność kolorów dla bardziej 

zrównoważonej produkcji
•  Wbudowany spektrofotometr 

pozwala na automatyczną kalibrację16

•  Zapewnia spójność kolorów <= 2 
dE200017

• Emulacja koloru usprawnia pracę

Prosta obsługa
•  Szybkie ładowanie/rozładowywanie 

mediów; ładowanie w mniej niż minutę
•  Ładowanie materiałów od frontu, 

proste zadanie dla jednego pracownika 

HP idywidualne dopasowanie platformy do Twoich potrzeb
•  Uproszczone zarządzanie kolorami,  prosto z przedniego

8-calowego, dotykowego panelu
•  Preinstalowana podstawowa platforma HP z internetową 

biblioteka Twojego profilu
•  Twórz własne profile ICC z wbudowanym 

spektrofotometrem 16 

Wiper roller

Cięższe szpule
•  Bez nadzoru - druk 100 m długości na folii 

samoprzylepnej z podporą do ciężkich szpul 
do 55kg

• Prosta obsługa z dźwignią do ciężkich szpul

• Uzyskaj wysokiej jakości wydruki nawet na 
najtańszych banerach i foliach

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Drukarka HP Latex 570     
(1,63 m)

Głowice drukujące HP Latex
•  Zobacz znakomity detal i gładkie 

przejścia w rozdzielczości 1200 dpi którą 
zapewniają głowice HP 831 Latex

• Zachowaj najwyższą jakość poprzez 
wymienianie głowic samemu w kilka 

HP Latex Optimizer

minut, bez wzywania serwisu 

•  Wysoka jakość obrazu przy dużej 
prędkości

•  Reaguje z atramentami HP Latex
i błyskawicznie unieruchamia tusz na 
powierzchni druku 

Wysoka wydajność utwardzania
•  Druki są utwardzane i dokładnie suszone 
wewnątrz drukarki, dzięki czemu od razu są 
gotowe do obróbki i wysyłki 

Proste utrzymanie i eksploatacja
•  Dostęp do komory druku z dużym 

oknem i podświetleniem
•  Ciesz się nieskoplikowaną obsługą

z detektorem kropli i automatyczną 
wymianą dysz 

Atramenty HP Latex
•  Odporność na zarysowania porównywalna do 

twardego solwentu na foliach SAV i banerach PVC 12

•  Odporność i trwałość w warunkach zewnętrznych 
do 5 lat, bez laminowania do 3 lat14 

HP Optical Media Advance Sensor (OMAS)
• Precyzyjne i dokładne sterowanie ruchem 

mediów pomiędzy pasami druku
•  Kontroluj pozycje mediów automatycznie, 

nawet przy druku obustronnym kontrola jest po 
obu stronach materiału13 
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Opłacalna produkcja, łatwo integrowalna z Twoją flotą

Bardzo wydajne, 3-litrowe wkłady z atramentem lateksowym HP 
• Drukowanie wymaga mniej nadzoru
• Zmniejsz koszty dzięki bardziej opłacalnym 

3-litrowym atramentom HP Latex

Cięższe szpule
• Bez nadzoru - druk 100 m długości na folii 

samoprzylepnej z podporą do ciężkich szpul 
do 55kg

• Prosta obsługa z dźwignią do ciężkich szpul 

Spektrofotometr
•  Spójność kolorów dla bardziej 

zrównoważonej produkcji
•  Wbudowany spektrofotometr pozwala 

na automatyczną kalibrację15

• Zapewnia spójność kolorów <= 2 dE2000 16 

• Emulacja koloru usprawnia pracę

System Spindleless
•  Szybkie ładowanie/rozładowywanie 

mediów; ładowanie w mniej niż minutę
•  Ładowanie materiałów od frontu, proste 

zadanie dla jednego pracownika 

HP idywidualne dopasowanie 
platformy do Twoich potrzeb

•  Uproszczone zarządzanie kolorami,  prosto 
z przedniego 8-calowego, dotykowego panelu

• Preinstalowana podstawowa platforma HP 
z internetową biblioteką Twojego profilu

•  Twórz własne profile ICC z wbudowanym 
spektrofotometrem 15 

Latarnia statusu
•  Obserwacja produkcji z dystansu, 

praca nie wymaga stałego nadzoru

Wiper roller

• Uzyskaj wysokiej jakości wydruki nawet na 
najtańszych banerach i foliach

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Drukarka HP Latex 1500  
(3,2m)

Atramenty HP Latex

• 

• 

• 

• 

• 

• 

HP 881 Latex
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Drukarka HP LATEX (3,2m) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Drukarka HP Latex 3100
(3,2 m)

System DSA (Dynamic Swath Alignment)
Zapobieganie powstawaniu pasów nawet przy 
wysokich prędkościach:

• Czujnik OMAS dokładnie mierzy podawanie nośników
• System DSA elektronicznie wybiera dysze, aby

dynamicznie regulować przesunięci wydruku 

Utwardzanie o wysokiej wydajności
Obsługa wielu różnych rodzajów nośników, 

w tym nośników termoczułych:
S ystemy suszenia i utrwalania zaprojektowane

Obsługa materiałów
• Druk z roli na rolę
• Druk ze swobodnym spadkiem
• Podwójna rolka
   - Pojedyncza rolka do 160 kg
   - Podwójna rolka do 2 x 70 kg

28• Druk dwustronny

Głowice drukujące i atramenty HP 881 Latex, 5 l
• Odporność na zarysowania porównywalna z atramentami 
solwentowymi na materiałach samoprzylepnych SAV 
i banerach z PCW — nie trzeba zatem laminować oznakowania 

4przeznaczonego do użytku krótkotrwałego
• Wydruki są zupełnie utwardzone i suche wewnątrz urządzenia 
oraz natychmiast gotowe do wykończenia i dostawy
• 1200 dpi, głowice drukujące wymieniane przez użytkownika 

Optymalizator HP Latex 
Wysoka jakość obrazu i wysoka 

wydajność:
• W przypadku atramentów 
HP Latex szybko unieruchamia 
pigmenty na powierzchni 
wydruku

pod kątem oszczędzania energii37
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Wskaźnik stanu drukarki
Pozwala jednej osobie wydajnie 

obsługiwać wiele urządzeń

Diody LED do wydruków próbnych
Próby kolorów w czasie drukowania — specjalne 

diody LED pozwalają na wizualną ocenę 
i wykonywanie prób kolorów w drukarce.

Oprogramowanie zapewniające wydajność
• Obsługa formatu JDF
• Wznowienie drukowania
• Biblioteka profili nośników HP online

Aplikacja HP Latex Mobile2

Bezpieczne zwiększanie możliwości drukowania 
nienadzorowanego dzięki aplikacji mobilnej 

2HP Latex Mobile  pozwalającej na zdalne 
monitorowanie produkcji

Kolektor atramentu 
Opcjonalne akcesorium do obsługi materiałów 

6siatkowych i porowatych tekstyliów

®

Szybkie drukowanie różnego rodzaju aplikacji

• 

• 

• 

• 



Drukarka HP Latex 3500
(3,2 m)

Wysokonakładowa obsługa rolek
Średnica 40 cm
Pojedyncza rolka do 300 kg 
(650 funtów)
Podwójna rolka do 2 x 200 kg

Obsługa materiałów
• Druk z roli na rolę
• Druk ze swobodnym spadkiem
• Podwójna rolka
• Druk dwustronny28

Trzpienie obrotowe do druku 
dwurolkowego

Ułatwiają szybką i bezpieczną 
wymianę rolek przez jedną 
osobę, szczególnie podczas pracy 
z wielkoformatowymi rolkami

Atramenty HP 3M 891 Latex, 10 l 
• Odporność na zarysowania porównywalna z atramentami 
solwentowymi na materiałach samoprzylepnych SAV 
i banerach z PCW — nie trzeba zatem laminować 

4oznakowania przeznaczonego do użytku krótkotrwałego
• Wydruki są zupełnie utwardzone i suche wewnątrz urządzenia 
oraz natychmiast gotowe do wykończenia i dostawy

Optymalizator HP Latex
Wysoka jakość obrazu i wysoka wydajność:

• W przypadku atramentów HP Latex szybko 
unieruchamia pigmenty na powierzchni wydruku

Wbudowane moduły wycinające
Szybsza realizacja zleceń Krótsze czasy 
realizacji zadań — wbudowane moduły 
wycinające HP Latex ograniczają wąskie 
gardła przy wykańczaniu.

UL ECOLOGO UL

 
GREENGUARD

 
GOLD

• 
• 

• 

• 

• 

• 



Wydajne drukowanie produkcyjne dużych ilości 
materiałów w ustandaryzowanych przepływach pracy

Wskaźnik stanu drukarki
Pozwala jednej osobie wydajnie 

obsługiwać wiele urządzeń

Diody LED do wydruków próbnych
Próby kolorów w czasie drukowania — specjalne 

diody LED pozwalają na wizualną ocenę 
i wykonywanie prób kolorów w drukarce.

Oprogramowanie zapewniające wydajność
• Obsługa formatu JDF
• Wznowienie drukowania
• Biblioteka profili nośników HP online

Aplikacja HP Latex Mobile2

Bezpieczne zwiększanie możliwości drukowania 
nienadzorowanego dzięki aplikacji mobilnej 

2HP Latex Mobile  pozwalającej na zdalne 
monitorowanie produkcji

Kolektor atramentu 
Opcjonalne akcesorium do obsługi materiałów 

6siatkowych i porowatych tekstyliów

®

• 

• 

• 

• 



Pomoc w wyborze 
urządzenia HP Latex

Wszystkie urządzenia HP Latex oferują takie same korzyści: wysoką jakość 
obrazu, uniwersalność w szerokim zakresie zastosowań i rodzajów nośników 

5oraz wykorzystanie bezpiecznych dla zdrowia  atramentów HP Latex. 

Wybór odpowiedniej drukarki zależy przede wszystkim od ilości wydruków 
wykonywanych w ciągu miesiąca. Weź pod uwagę aktualne dane  
i przewidywany wzrost w ciągu najbliższych pięciu lat. Należy uwzględnić także 
szerokość wykonywanych wydruków i możliwości wydruku na specyficznych 
nośnikach.

Drukarka HP Latex 315 Drukarka HP Latex 335

Opis

Obsługa 
materiałów

Atramenty 
HPLatex

Maksymalna 
szerokość 
materiałów

Maksymalna 
ilość 
ładowanego 
nośnika

Szybkość - 
wysokiej jakości 
materiały do 
stosowania 
wewnątrz

Idealne rozwiązanie dla 
niewielkich przestrzeni. Ta 
niedroga drukarka zajmuje 
mało miejsca i umożliwia 
operatorowi wykonywanie 
kilku zadań jednocześnie.

Drukarka w przystępnej 
cenie, zapewniająca 
wszechstronność wydruków 
przeznaczonych do wnętrz 
lub na zewnątrz.

• Druk ze swobodnym 
spadkiem

• Szpula odbiorcza - 
opcjonalnie

• Druk ze swobodnym
   spadkiem
• Szpula odbiorcza

Atramenty HP 831 A Latex
Wkłady 775 ml

Atramenty HP 831 A Latex
Wkłady 775 ml

137,1 cm 162,5 cm 

25 kg 42 kg 

212 m /godz. 213 m /godz. 

Nowa odłsona HP Latex 

Drukarka HP Latex 365/375

Większe możliwości 
drukowania  bez nadzoru 
przy niższych kosztach 
obsługi dla klientów 

• Szpula odbiorcza 
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu 

L375/ Atramenty HP 871 B Latex 
Wkłady 3-litrowe

162,5 cm

42 kg 

217 m /godz. 

wymagających wysokiej 
wydajności.

• Druk ze swobodnym
   spadkiem

L365/ Atramenty HP 831 A Latex
Wkłady 775 ml

Szybkość - 
materiały do 
stosowania 
na zewnątrz

216 m /godz. 223 m /godz. 231 m /godz. 



Urządzenia średnionakładowe

Drukarka HP Latex 1500

Przystępne cenowo urządzenie
drukujące w szerokości do 3,2 m. 

• Druk z roli na rolę
• Druk ze swobodnym spadkiem
• Podwójna rolka - opcjonalnie
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu

Atramenty HP 881 Latex
Wkłady 5-litrowe

320 cm

Pojedyncza rolka do 160 kg
Podwójna rolka do 2 x 70 kg

245 m /godz. 

Drukarka HP Latex 560

Szybka produkcja wysokiej 
jakości wydruków to doskonałe 
rozwiązanie do pilnych prac.

• Druk ze swobodnym spadkiem
• Szpula odbiorcza
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu

Atramenty HP 831 A Latex
Wkłady 775 ml

162,5 cm 

55 kg 

223 m /godz. 

Drukarka HP Latex 570

Większe możliwości drukowania 
bez nadzoru przy niższych kosztach 
obsługi dla klientów wymagających 
wysokiej wydajności.

• Druk ze swobodnym spadkiem 
• Szpula odbiorcza 
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu 

Atramenty HP 871 C Latex 
Wkłady 3-litrowe

162,5 cm 

55 kg 

223 m /godz. 

Premiery 2016 

231 m /godz. 231 m /godz. 274 m /godz. 



Drukarka HP Latex 3100

Szybkie drukowanie różnego rodzaju 
prac w wysokiej jakości.

• Druk z roli na rolę
• Druk ze swobodnym spadkiem
• Podwójna rolka
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu - opcjonalnie

Atramenty HP 881 Latex
Wkłady 5-litrowe

320 cm 

Pojedyncza rolka do 160 kg
Podwójna rolka do 2 x 70 kg

277 m /godz. 

Drukarka HP Latex 3500

Wydajne drukowanie produkcyjne 
dużych ilości materiałów w 
ustandaryzowanych przepływach 
pracy i przeznaczonych do 
szczególnych zastosowań.

• Druk z roli na rolę
• Druk ze swobodnym spadkiem
• Podwójna rolka
• Druk dwustronny
• Kolektor atramentu — opcjonalnie

Atramenty HP 891 Latex
Wkłady 10-litrowe

320 cm

Pojedyncza rolka do 300 kg
Podwójna rolka do 2 x 200 kg

277 m /godz. 

Urządzenia wysokonakładowe

HP Latex

2120 m /godz. 2120 m /godz. 



Materiały eksploatacyjne HP 

Atramenty HP 831 A Latex
Wkłady 775 ml

Atramenty HP 871 B Latex (L375) 

Atramenty HP 871 C Latex (L570)
Wkłady 3-litrowe

Atramenty HP 881 Latex
Wkłady 5-litrowe

Atramenty HP 891 Latex
Wkłady 10-litrowe

315 335 365 560

375 570

1500 3100

3500

Dział materiałów eksploatacyjnych to prężnie funkcjonująca jednostka firmy 
Integart zajmująca się dostarczaniem tuszy, głowic oraz zestawów 
czyszczących przeznaczonych dla drukarek wielkoformatowych firmy HP.  
Zdajemy sobie sprawę, że dla Klienta ciągłość produkcji jest kluczowa, dlatego 
z nadzwyczajną starannością dbamy, aby wszystkie zamówione produkty 
dostarczane były w jak najkrótszym czasie.

Ważną zaletą tego działu jest fakt, że wszystkie produkty znajdują się na stanie 
magazynowym co umożliwia skrócenie czasu realizacji do minimum. Nasi 
pracownicy dokładają wszelkich starań, aby klient nie czekał na przesyłkę 
dłużej niż 24h od momentu złożenia zamówienia. 

W aktualnej ofercie Integart znajdują się wszystkie tusze i głowice oraz 
zestawy czyszczące przeznaczone do najnowszych i nieco starszych 
urządzeń z linii HP Latex, HP Scitex oraz HP PageWide XL.

Dagmara Trojanowska
Specjalista ds. Sprzedaży

Agnieszka Benedyktowicz
Kierownik Działu Materiałów
Eksploatacyjnych HP

Głowice HP 831 Latex

Głowice HP 831 Latex

Głowice HP 881 Latex

Głowice HP 881 Latex



Serwis Integart i pomoc techniczna HP
Dzięki największej w branży organizacji usług firma HP oferuje unikatowe możliwości korzystania 
z kompleksowych rozwiązań i wsparcia. Od drukarek po oprogramowanie, systemy przepływu pracy 
i elementy innych firm – pomożemy uzyskać jak najwięcej z inwestycji w technologię HP Latex.

- kadra wykształcona w centrum szkoleniowym HP 

- wiedza i umiejętności poparte certyfikatami ukończenia kursów:

   kolorymetrii, profilowania, diagnostyki, obsługi klientów

- 5 serwisantów specjalizujących się w naprawach drukarek 

      HP Latex

      HP Scitex

      HP PageWide XL

- zaplecze w postaci Centrum HP DEMO Lab w Błoniu 

- pomoc   

- wsparcie Ekspertów HP   

Zespół serwisowyProgram obsługi zleceń. Zgłoszenia online
dostęp do informacji nt. obsługi zgłoszenia

Kontrakty serwisowe są dla klientów, którzy kupili urządzenia 

   HP LATEX w segmencie małych oraz dużych drukarek

- umowa podpisywana jest na rok, po okresie upływu gwarancji

- 30 dniowy okres wypowiedzenia przez każdą ze stron

DRUKARKI HP LATEX 300/500

- darmowe części
- zryczałtowany dojazd i robociznę
   

Kontrakt dla klientów bez opcji care pack’a zapewnia:

DRUKARKI HP LATEX 1500 ORAZ s.3000

- darmowe części
- darmowy dojazd
- darmowa robocizna

Kontrakt dla klientów, którzy wykupili care pack’a zapewnia:

- darmowe części
- darmowy dojazd
   

Kontrakt dla klientów, którzy wykupili care pack’a zapewnia:

- jedną interwencję w miesiącu
- czas przyjmowania zgłoszeń od 8.00 do 17.00
- naprawa sprzętu w miejscu eksploatacji
- czas reakcji na zgłoszenie - 2 godziny
- rozpoczęcie naprawy w terminie NBD
- darmowe konsultacje dotyczące rozwiązywania problemów 
   operatorskich
- zdalne rozwiązywanie problemów przez łącze internetowe
- darmowe części do naprawy
- rabat w wysokości 10% na części i usługę wymiany pakietów 
  przeglądów po przebiegowych
   

W ramach kontraktu serwisowego usługi 
świadczone przez serwis obejmują: 

Janusz Rzeszotkowski
Kierownik Działu Serwis

Kamil Muszkalski
Serwisant

Dariusz Dyba
Serwisant

Artur Grzelak
Serwisant

96% napraw drukarek HP Latex podczas pierwszej interwencji

współczynnik reklamacji usługi na poziomie 1,24%

550 serwisowanych urządzeń w Polsce i zagranicą

Piotr Turocha
Serwisant

serwis@awake.com.pl



 Marketing



Zapraszamy do HP DEMO LAB
na indywidualne prezentacje 

HP LATEX
HP SCITEX

HP PAGEWIDE XL
ZUND

HOT COLD LAM
oraz pokazy i warsztaty,

możliwości zastosowań i aplikacji.

Zapraszamy od pon. do pt.
8.00 - 16.00

HP DEMO LAB

www.integart.com.pl/demolab

Zarezerwuj swój termin 
i urządzenie

Akademia Car Wrappingu, czyli autofolie w praktyce Akademia Reklamy Akademia Aplikacji Ściennych



Tomasz Melzacki
Dyrektor Handlowy

Tomasz Stawicki
Dyrektor ds. Administracyjnych

Dawid Kornasz
Dyrektor Zarządzający

 Zespół Integart

Sławomir Kot-Zaniewski
Prezes

Aneta Mikuśkiewicz
Dyrektor ds. Klientów 
Kluczowych

Agnieszka Pabisz
Dyrektor Działu Eksportu

Region Południe / Wschód

Bartosz Rozwicki     tel. +48 603 030 960   rozwicki@integart.com.pl 

Remigiusz Pokuciński     tel. +48 603 999 091   pokucinski@integart.com.pl

Dawid Siedlis    tel. +48 605 102 205   siedlis@integart.com.pl

Region Północ / Zachód

Damian Latoszewski   tel: +48 603 509 801   latoszewski@integart.com.pl

Piotr Socha    tel. +48 607 611 777    socha@integart.com.pl

Marcin Specylak   tel. +48 603 521 939    specylak@integart.com.pl

Urszula Gałuszka – Marzecka    tel. +48 607 071 609    galuszka@integart.com.pl

Back Office Zespołu Maszyn

Adriana Nawrot-Piktel

Beata Majchrowska

Magdalena Zelmańska

Anna Pichlińska

Nasi Przedstawiciele Handlowi



1 Wymagane jest konto w usłudze HP WallArt, połączenie internetowe oraz urządzenie 
z obsługą Internetu. Obrazy udostępnione przez firmę Fotolia są zawarte w rozwiązaniu 
HP WallArt. Ograniczona liczba obrazów jest dostępna bezpłatnie. Dodatkowe obrazy są 
dostępne w sprzedaży. Więcej informacji można znaleźć w witrynie hpwallart.com.
2 Obsługiwane są wyłącznie urządzenia z serii HP Latex 300. Obsługa dodatkowych 
urządzeń zostanie ogłoszona po wprowadzeniu. Aplikacja HP Latex Mobile jest zgodna 
z systemem Android™ 4.1.2 lub nowszym i przenośnymi urządzeniami cyfrowymi z 
systemem iOS 6 lub nowszym oraz wymaga podłączenia urządzenia i smartfonu do 
Internetu. Obsługa tabletów dostępna od września 2015 r.
3 Atramenty HP Latex na bazie wody nie są sklasyfikowane przez departament transportu 
Stanów Zjednoczonych (USDOT) ani przez inne międzynarodowe przepisy transportowe 
jako ciecze palne. Test zapłonu wykonany metodą zamkniętego tygla Pensky’ego-
Martensa wykazał temperaturę zapłonu większą niż 110°C.
4 Porównanie odporności na zarysowania na podstawie testów atramentów HP Latex 
trzeciej generacji i atramentów na bazie rozpuszczalnika. Szacunki HP Image Permanence 
Lab dokonane na podstawie testów różnych nośników.
5 W oparciu o porównanie technologii atramentów HP Latex z produktami wiodącej na 
rynku konkurencji z grudnia 2013 r. oraz analizę opublikowanych kart charakterystyki 
substancji niebezpiecznych i/lub wewnętrzną ocenę. Wydajność w ramach 
poszczególnych parametrów może się różnić w zależności od producenta i technologii 
produkcji/składu chemicznego atramentu.
6 Wydajność może się różnić w zależności od użytego materiału. Aby dowiedzieć się 
więcej, należy wejść na stronę hp.com/go/mediasolutionslocator lub skonsultować się 
co do zgodności z dostawcą nośników. Najlepsze wyniki można uzyskać, korzystając z 
nierozciągających się tekstyliów. Wydajność różni się w zależności od drukarki. Urządzenia 
HP Latex 360, 370 oraz 850 są wyposażone w kolektor atramentu umożliwiający zadruk 
porowatych tekstyliów. W przypadku urządzenia HP Latex 3000 do zadruku porowatych 
tekstyliów wymagany jest opcjonalny kolektor atramentu. W przypadku pozostałych 
modeli urządzeń HP Latex należy używać nośników, które zapobiegają przenikaniu 
atramentu na urządzenie.
7 Atramenty HP Latex były testowane przez amerykańską agencję ochrony środowiska 
metodą nr 311 pod kątem zawartości szkodliwych substancji zanieczyszczających 
powietrze, według ustawy o czystym powietrzu, jednak niczego nie wykryły (testy 
wykonano w 2013 roku).
8 Brak niklu potwierdzają testy przeprowadzone na atramentach HP Latex w celu 
uzyskania certyfikatu UL ECOLOGO®. Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, 
że atrament ten spełnia przekrojowe, powiązane z cyklem produkcyjnym wymagania 
dotyczące wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko (zob. ul.com/EL).
9 Obowiązujące w Stanach Zjednoczonych przepisy BHP nie nakładają wymogu 
zainstalowania specjalnego sprzętu do wentylacji (filtracji powietrza). Decyzja o instalacji 
specjalnych urządzeń wentylacyjnych należy do klienta — w celu uzyskania szczegółów 
zobacz instrukcje dotyczące przygotowania miejsca. Klient powinien wziąć pod uwagę 
lokalne i krajowe wymagania oraz przepisy.
10 Certyfikaty UL ECOLOGO® do UL 2801 dowodzą, że atrament ten spełnia przekrojowe, 
powiązane z cyklem produkcyjnym wymagania dotyczące wpływu na zdrowie ludzkie i 
środowisko (zob. ul.com/EL).
11 Certyfikaty UL GREENGUARD GOLD do UL 2818 potwierdzają, że produkty spełniają 
standardy GREENGUARD firmy UL w zakresie niskiej emisji substancji chemicznych 
do powietrza w pomieszczeniach podczas druku. Więcej informacji można znaleźć na 
stronach ul.com/gg i greenguard.org.
12 Certyfikaty uzyskane przez określone nośniki zostały wydane na podstawie wyników 
badań wykonanych przez stronę trzecią w warunkach laboratoryjnych, w wybranych 
projektach, na określonej próbie nośnika. Osiągane wyniki mogą się różnić w zależności 
od profilu, ustawień atramentu i stanu urządzenia. Więcej informacji na temat certyfikatów 
uzyskanych przez wybrane nośniki znajduje się we wzorniku tapet HP (HP Wallcovering 
Swatchbook). Producent lub przedstawiciel serwisowy ponosi odpowiedzialność za 
działanie produktu końcowego.
13 Gwarancja 3M™ MCS™ jest dostępna dla certyfikowanych twórców grafiki (w tym 
dostawców usług drukowania). Atramenty objęte gwarancją 3MTM MCSTM: atramenty 
HP Latex do urządzeń HP Latex 3000/360/820/850/210/260/280; atramenty 
HP LX610 Latex do urządzenia HP Latex 600. Zakres gwarancji zależy od regionu, zob. 
3Mgraphics.com, aby sprawdzić ofertę dla Twojego kraju. Mogą obowiązywać pewne 
ograniczenia gwarancji.
14 Wydruki HP WallArt i inne wydruki na tapecie firmy HP niezawierającej PCW wykonane 
za pomocą atramentu HP Latex spełniają normy AgBB dotyczące wpływającej na zdrowie 
człowieka emisji lotnych związków organicznych przez wewnętrzne elementy budowlane 
(zob. umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-
for-health-related-evaluation-of-building).
15 Trwałość obrazu HP została oszacowana przez HP Image Permanence Lab. Trwałość 
wydruków zewnętrznych została sprawdzona zgodnie z normą SAE J2527 na szeregu 
nośników, w tym na nośnikach HP. Wydruk o orientacji pionowej wystawiono na działanie 
wybranych wysokich i niskich parametrów klimatycznych w symulowanych nominalnych 
warunkach ekspozycji wewnątrz budynku, w tym ekspozycji na bezpośrednie działanie 
światła słonecznego i wody. Wydajność może różnić się w zależności od warunków 
otoczenia. Trwałość wydruków laminowanych oceniano, używając folii do laminowania 
HP Clear Gloss Cast Overlaminate, GBC Clear Gloss 1,7 mil lub Neschen Solvoprint 
Performance Clear 80. Wyniki mogą się różnić w zależności od wydajności określonych 
nośników.
16 Zakres gwarancji zależy od regionu, zob. graphics.averydennison.com, aby sprawdzić 
ofertę dla Twojego kraju. Mogą obowiązywać pewne ograniczenia gwarancji.
17 Program certyfikacji nośników HP („Program”) dostarcza producentom nośników, 
dostawcom i klientom informacje, które pomagają ocenić zgodność nośników z 
urządzeniami i atramentami z grupy rozwiązań graficznych HP dla biznesu. Nośniki 
są dostarczane przez niezależnych producentów. Włączenie do tego Programu i 
nota „Certyfikowane do” dotycząca nośników nie jest wyrażeniem aprobaty HP dla 
któregokolwiek z tych nośników lub producentów. Firma HP nie deklaruje ani nie 
udziela jakiejkolwiek gwarancji dotyczącej nośników objętych tym Programem, 
a w szczególności w zakresie ich dostępności, jakości, wydajności czy zmian 

wprowadzonych przez producenta mogących mieć wpływ na ich charakterystykę. 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
HP nie deklaruje, że informacje zawarte w tym Programie są kompletne i dokładne. 
Jedyna gwarancja, jakiej udziela się na produkty i usługi firmy HP, znajduje się w 
dołączonych do nich warunkach gwarancji. Żaden zapis w niniejszym dokumencie 
nie może być interpretowany jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne błędy techniczne czy redakcyjne występujące 
w niniejszym dokumencie. Te informacje są dostarczone przez firmę HP bezpłatnie, 
na zasadzie kurtuazji i w stanie, w jakim są. Firma HP nie udziela jakichkolwiek gwarancji 
wyrażonych lub domniemanych dotyczących tych informacji. Firma HP nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub 
wynikowe, czy to na podstawie umowy, pozwu lub innego wywodu prawnego, powstałe 
w związku z dostarczeniem lub używaniem tych informacji.
18 MSDS (Material Safety Data Sheet) i SDS (Safety Data Sheet).
19 Aby uzyskać punkty LEED na podstawie certyfikacji FSC®, należy zamówić tapetę firmy 
HP niezawierającą PCW zadrukowaną za pomocą atramentów HP Latex od dostawcy 
usług drukowania posiadającego certyfikat FSC Chain of Custody. Aby uzyskać punkty 
LEED na podstawie certyfikatu UL GREENGUARD GOLD, tapeta firmy HP niezawierająca 
PCW zadrukowana za pomocą atramentu HP Latex musi być elementem systemu, 
w którym wszystkie pozostałe elementy mają certyfikat UL GREENGUARD GOLD.
20 Punkty usług drukarskich/dostawcy usług drukowania muszą zawracać się o 
przyznanie certyfikatów i ekoetykiet bezpośrednio do organów certyfikacji. Firma HP 
nie przyznaje certyfikatów ani ekoetykiet punktom usług drukarskich/dostawcom usług 
drukowania i nie wspiera pojedynczych klientów w ubieganiu się o takie certyfikaty.
21 Wytyczne „Émissions dans l’air intérieur” szeregują poziom emisji do powietrza lotnych 
związków organicznych mających niekorzystny wpływ na zdrowie w skali od A+ (bardzo 
mała emisja) do C (bardzo duża emisja).
22 Licencja BMG® na używanie znaku FSC®-C115319, zob. fsc.org. Licencja HP na 
używanie znaku FSC®-C017543, zob. fsc.org. Licencja BMG® na używanie znaku 
PEFC™/29-31-261, zob. pefc.org. Licencja HP na używanie znaku PEFC™/29-31-198, zob. 
pefc.org. Pewne produkty z certyfikatem FSC® lub PEFC™ są dostępne tylko w niektórych 
krajach i regionach. Informacje o wielkoformatowych materiałach do druku firmy HP 
można znaleźć na stronie HPLFMedia.com.
23 Wkłady atramentowe HP 831 Latex, certyfikat nr 14142007, certyfikowane przez biuro 
Eco Mark Towarzystwa Ochrony Środowiska w Japonii.
24 Aplikacja na tablety dla iPad i urządzeń z systemem Android.
25 Oparte na wewnętrznych testach ukończonych w styczniu 2014 roku, w których 
porównano urządzenie HP Latex 330 z rozwiązaniem drukowania i cięcia przy użyciu 
atramentów z rozpuszczalnikiem eco.
26 Pliki wydruku kalkomanii ściennych nie zawierają obrysu konturów ani linii cięcia.
27 Aktualizacje drukarki następują mniej więcej co pięć minut w trakcie procesu 
drukowania i co kilka godzin, gdy drukarka jest bezczynna. W niektórych sytuacjach 
aktualizacje drukarki mogą się opóźnić — jeśli wystąpi błąd systemu, przy niektórych 
zacięciach nośnika, w razie braku zasilania. Wtedy na panelu sterowania wyświetlany jest 
ostatni znany stan drukarki.
28 Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać nośników przeznaczonych do druku 
dwustronnego.
29 Profile ICC ze spektrofotometrem nie obsługują tekstyliów
i banerów.
30 Dostępność programu przyjmowania zwrotów nośników HP w dużym formacie 
może być różna. Programy recyklingu mogą być niedostępne w niektórych regionach. 
Szczegółowe informacje znajdują się w części hp.com/recycle.
31 Technologia drukowania trzeciej generacji HP Latex Printing, w tym optymalizator 
HP Latex, obniża temperaturę i zużycie energii w przypadku systemów suszenia 
i utrwalania atramentów HP Latex.
32 Tryb drukowania w przypadku zastosowań wewnętrznych (8-przejściowe, 6-kolorowe); 
tryb drukowania w przypadku zastosowań zewnętrznych plus (6-przejściowe, 
6-kolorowe); maksymalna prędkość drukowania w trybie billboard (2-przejściowe, 
4-kolorowe).
33 Według pomiarów różnice koloru w obrębie zadania drukowania mieszczą się w 
następujących granicach: maksymalna różnica kolorów (95% kolorów) <= 2 dE2000. 
Pomiary odblaskowe na wydruku kontrolnym zawierającym 943 pola wzorcowe, zgodnie 
z normą CIE D50 oraz zgodnie z normą CIEDE2000 według CIE Draft Standard DS 014-6/
E:2012. 5% kolorów może podlegać zmienności powyżej 2 dE2000. Podłoża podświetlane 
typu Backlit mierzone w trybie transmisji mogą dawać inne wyniki pomiarów.
34 Tryb drukowania w przypadku zastosowań wewnętrznych (8-przejściowe, 
6-kolorowe); tryb drukowania w przypadku zastosowań zewnętrznych o dużej prędkości 
(4-przejściowe, 4-kolorowe); maksymalna prędkość drukowania w trybie billboard 
(2-przejściowe, 4-kolorowe).
35 Tryb drukowania w przypadku zastosowań wewnętrznych (8-przejściowe, 
6-kolorowe); tryb drukowania w przypadku zastosowań zewnętrznych o dużej prędkości 
(4-przejściowe, 4-kolorowe); maksymalna prędkość drukowania w trybie billboard 
(1-przejściowe).
36 Zawartość substancji SVHC (155), o której mowa w załączniku XIV do unijnego 
rozporządzenia REACH z dn. 16 czerwca 2014 r., nie przekracza 0,1% w niniejszych 
produktach. Aby zapoznać się z danymi na temat zawartości substancji SVHC w 
produktach HP, odwiedź witrynę Drukarki i materiały eksploatacyjne HP i zobacz deklarację 
HP dotyczącą zgodności produktów z normą REACH. Źródło logo: Copyright Europejska 
Agencja Chemikaliów.
37 Utwardzanie o wysokiej wydajności odbywa się w dwóch strefach: umożliwiają 
to lampy suszące w strefie wydruku oraz moduł utwardzania w strefie po wydruku. 
Lampy suszące w strefie wydruku mają konfigurację zasilania zaprojektowaną pod 
kątem wydajnej i bezpiecznej pracy z atramentami HP 881 Latex. W przypadku 
używania atramentów innych niż oryginalne atramenty HP 881 Latex lampy suszące 
są automatycznie wyłączane.
38 Print Care nie jest dostępna we wszystkich urządzeniach. Skontaktuj się ze swoim 
przedstawicielem handlowym, aby uzyskać dodatkowe informacje.
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