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Nossa impressora HP Látex está 
revolucionando a maneira como fazemos 

negócios… Nosso futuro chegou e ele é 
realmente muito empolgante.

Ed Williams, Texton, Inc.

A HP Látex permitiu que a Publierre se 
reposicionasse em um mercado muito 

complicado, onde o pedido é sempre pela mais 
alta qualidade, pelos menores custos e com 

grande velocidade.

Roberto Bergamaschi, Publierre

“ “

“ “

Histórias impactantes



…usamos a tecnologia HP Látex para colocar a 
tinta naqueles substratos diferentes, e é isso que 
nossos clientes realmente estão procurando — 

eles procuram algo diferente.

John Mark Watson, John Mark Ltd.

Em comparação com a tecnologia atual, a adesão é 
superior, a gama de cores é maior e a qualidade da 

impressão é perfeita. A impressora HP Látex R2000 
nos permite continuar a ir além dos limites para 

nossos clientes.

Adam Parnell, Easy Signs

“ “

“ “

Graças a você, visões são realizadas e marcas se tornam realidade em 
todo o mundo. Conforme destacado nestas páginas, você e seus clientes 
nos veem como o inovador mundial em impressão gráfica. 
E agora, estamos capacitando você para levar as coisas ainda mais longe. 
Descubra a confiança de dizer “sim” a todos os pedidos.



Bem-vindo à  
Máquina do Sim



Quando os clientes abordam você com desafios exclusivos e 
oportunidades inovadoras, você quer ter o poder de assumir qualquer 
coisa. Ao acrescentar a tecnologia HP Látex ao seu arsenal de impressão, 
é possível imprimir praticamente em qualquer substrato, oferecer a mais 
alta qualidade ao longo do tempo e entregar projetos no mesmo dia.



Versatilidade de aplicação
Imprima em praticamente qualquer substrato e obtenha 
impressões duráveis resistentes a arranhões com as tintas 
HP Látex.1 Com nosso sistema de cura de alta eficiência, 
as impressões saem secas e prontas para usar. 

Alta qualidade e produtividade
Obtenha as cores, a qualidade e a consistência que 
você espera com o espectrofotômetro e as cabeças de 
impressão HP Látex. O Otimizador HP Látex e nosso 
Sensor óptico de avanço de mídia possibilitam alta 
qualidade mesmo nos mais altos níveis de produtividade. 

Adote uma abordagem mais sustentável com tintas à base 
de água, cartuchos de tinta HP recicláveis2 e impressoras 
com uso eficiente de energia.3 Impressões sem cheiro4 
permitem que você alcance a novos espaços internos, 
anteriormente inexplorados pelas tintas solventes e UV. 

Sustentabilidade de ponta a ponta 

 



Bem-vindo à Máquina do Sim

O que tem nas tintas HP Látex?

A tecnologia HP Látex usa polimerização de dispersão aquosa 
para produzir impressões mais duráveis.

A tecnologia HP Látex combina mais vantagens do que qualquer 
alternativa da concorrência.

Versatilidade de aplicações 
praticamente ilimitadas 

Fase de aplicação

O veículo de tinta líquido 
carrega o polímero de 
látex e as partículas de 
pigmento até a superfície 
da mídia de impressão.

O calor radiante e o fluxo 
de ar forçado evaporam 
a maior parte da água — 
deixando uma camada 
contínua de polímero.

As partículas de látex 
formam uma camada 
durável para proteger 
o corante, resultando 
em impressões secas e 
prontas para usar.

Fase de secagem Fase de cura

Alta qualidade e 
alta produtividade

Impressão inteligente e sustentável

Veículo de tinta líquido
(água, agente umidificante e 
umectante)

Partículas de pigmento

Partículas de polímero de látex



Tecnologias e recursos 
impactantes



No clima empresarial de hoje, encontrar sua margem competitiva 
é essencial. Com mais versatilidade de aplicações e impressões 
que saem secas — das rígidas às flexíveis — a tecnologia HP 
Látex oferece saída de alta qualidade em praticamente qualquer 
substrato. Agora sua empresa pode aceitar todos os desafios e 
acolher favoravelmente todas as oportunidades. 

… imagens que atendem às 
demandas de hoje.
Curt Ennenga, Professional Graphics Inc.

“ “



Tecnologias e recursos impactantes

Expanda suas ofertas 
e capture um novo 
potencial de lucro com 
revestimentos de parede 
e murais fotográficos 
personalizados. 

Revestimentos de 
parede

Ofereça aplicações 
excepcionais e 
exclusivas ao imprimir 
em couro sintético com 
base em PU e PVC.

Couro sintético

Estique e dobre 
sem fissuras na 
impressão — do 
envelopamento a 
grandes formatos 
— eliminando a 
necessidade de 
laminação.

Telas

Crie designs 
atraentes e 
exclusivos em pisos 
de PVC feitos sob 
medida para as 
necessidades de 
seus clientes.

Pisos

Diferencie seu portfólio 
com uma nova 
variedade de aplicações 
laváveis e sem cheiro4 
para decoração de 
residências.

Tecidos6 para decoração 
de residências 

Acrescente cores, 
desenhos e identidade 
da marca a persianas, 
cortinas e tratamentos 
internos para janelas.

Persianas

Soluções inteligentes de um 
parceiro no qual você pode confiar
A tecnologia HP Látex está tornando mais fácil do que nunca encontrar a mídia certa para qualquer trabalho. 
Veja como nossa ampla seleção de opções de mídia e acabamento, com soluções completas, pode ajudar você a 
expandir suas aplicações — e seus negócios.    

Com mais de 800 fornecedores 
reconhecidos mundialmente, tornamos 
fácil encontrar mídia certificada para tintas 
HP Látex. Explore novas aplicações e 
identifique os substratos que atendem às 
suas expectativas.

A HP e a tecnologia ColorPRO Mídia certificada para tintas HP Látex5

A HP oferece uma ampla variedade de materiais de impressão 
projetados juntamente com as tintas e impressoras HP Látex 
para fornecer excelente qualidade de imagem, consistência 
e confiabilidade. Além disso, todos os materiais HP que 
apresentam o logotipo da tecnologia ColorPRO foram 
projetados para fornecer excelência de cores e qualidade de 
impressão aprimorada para oferecer resultados espetaculares.

Explore nossa lista abrangente de mídias compatíveis em hp.com/go/mediasolutionslocator

Aplicações
de decoração

Soluções de mídia da HP

http://hp.com/go/mediasolutionslocator


Soluções de parceiros da HP

Criações e apresentações RIPs Manuseio de mídia

Ofereça consistência 
de cores da marca em 
substratos rígidos e 
flexíveis, ideais para 
aplicações internas.

Eventos e exposições

Crie itens laváveis de 
alta qualidade, como 
camisetas, blusas de 
moletom, sacolas, 
aventais e muito mais.

Vestuário personalizável

Expanda suas ofertas de 
comunicação visual com 
uma nova variedade de 
tecidos duráveis.6

Comunicação visual 
impressa em tecido

Crie displays promocionais 
atraentes e ofereça cores 
uniformes em substratos 
rígidos e flexíveis para as 
campanhas de seus clientes.

Varejo

Ofereça aplicações de 
backlit vibrantes que 
deixam impressões 
duradouras.

Backlits

Amplie seu público 
com envelopamento e 
imagens duráveis para 
veículos, economizando 
tempo com a laminação 
instantânea.

Envelopamento 
de veículos

Produza 
envelopamentos de 
edifícios e banners 
inesquecíveis que 
permanecem 
duráveis em 
condições externas.

Comunicação visual 
para exteriores

Destaque-se com 
um branco de 
alta opacidade 
que resiste ao 
amarelamento ao 
longo do tempo.7 

Imagens para 
vitrines

Produza imagens 
detalhadas e duráveis 
com adesivos de parede, 
imagens para vitrines e 
adesivos para veículos.

Etiquetas e adesivos

Acabamento

Aplicações de 
comunicação 

visual

Tecnologias e recursos impactantes



Soluções e serviços



Uma excelente experiência para o cliente — é isso o que você traz e que 
pode esperar com a tecnologia HP Látex. Com um portfólio integrado de 
hardware, software e serviços, você verá por que a confiança de dizer 
“sim” a todos os pedidos vai além da impressora. 

Ed Williams, Texton, Inc.

Não há nenhum mostruário no 
planeta que possa abrigar o que 
essa impressora pode oferecer.

“ “



Aproveite mais suas impressoras HP Látex 
com HP PrintOS

Assuma o controle com o HP Print Beat

O HP PrintOS é um sistema operacional de produção de impressão com aplicativos 
móveis e web8 que ajudam você a trabalhar com mais inteligência e simplificar a 
produção. Os proprietários de impressoras HP Látex podem acessar essa plataforma 
aberta, segura e baseada em nuvem praticamente de qualquer lugar, a qualquer 
hora. Para obter mais informações, visite-nos em hp.com/go/latexprintos

Obtenha visibilidade sobre o desempenho da impressão por meio de insights 
em tempo real com o HP Print Beat. Tome decisões mais rápidas, aprimore as 
operações continuamente e colabore melhor com parceiros e colegas.

Soluções e serviços

Amplie seus negócios com o HP Applications Center9

Agora com acesso a ainda mais fornecedores de conteúdo, aprimore suas soluções de 
impressão via web ao permitir que os clientes projetem facilmente aplicações de grandes 
formatos. Essas poderosas soluções com base na nuvem com uma nova navegação se 
integram facilmente ao seu site da web.

Deixe os clientes entrarem no mundo das 
aplicações de comunicação visual como rollups, 
banners e adesivos no HP Signage Suite.

Ofereça aos clientes a capacidade de 
criar designs exclusivos para aplicações 
decorativas no HP WallArt Suite.

Compreenda os dados reais e 
históricos sobre a produção da 
impressão até o nível de uma 
resolução diária do desempenho.

Obtenha uma visão 
detalhada e agregada de 
seu conjunto de dispositivos, 
status da impressora, 
tempo de operação, tinta e 
consumo de substratos.

Monitore o status de suas 
impressoras por meio do 
aplicativo móvel ou web8, 
praticamente a qualquer  
hora e em qualquer lugar.

Automatize a produção de aplicações mais comuns 
com recepção de trabalhos não supervisionada, 
gerenciamento de pedidos e integração de RIP.

Obtenha arquivos PDF prontos para impressão de 
acordo com as especificações e forneça aos clientes 
instruções de instalação e confirmação de pedidos.

http://hp.com/go/latexprintos


Obtenha tranquilidade com nossa 
capacidade de manutenção inteligente

Pronta desde o primeiro dia

Tempo de resposta rápido

Aumente o tempo em operação

Com o HP Smart Services, sua impressora estará pronta para funcionar desde o primeiro 
dia. Acesse ferramentas que permitem um rápido tempo de resposta e ajudam a 
maximizar seu tempo de operação.

Comece rapidamente com o HP Ramp Up e outros serviços no local e continue a criar conhecimento 
e habilidades, com recursos on-line interativos, como o Centro de Conhecimento da HP Látex e o 
Learn with HP. 

Quando necessário, você pode obter ajuda rápida e eficaz diretamente de especialistas da HP, com 
diagnóstico remoto com economia de tempo, solução Virtual Remote Guidance e HP Expert Now.

Mantenha sua impressora na condição de impressão ideal com os kits e serviços de manutenção proativa e 
preventiva. Com o aplicativo HP Service Center, controle facilmente o status de todas as suas atividades de 
serviço e desfrute de um único ponto de acesso a todos os processos e ferramentas de serviços HP.

Soluções e serviços



Impressão impactante



Se você está imaginando qual impressora HP Látex seria a opção 
perfeita, está no lugar certo. Você encontrará a mesma versatilidade 
de aplicações e qualidade de imagem HP Látex em todo o portfólio, 
mas, por trás disso tudo, há uma opção criada exatamente para o 
que você precisa. Vamos encontrá-la.

Estou extremamente satisfeito com 
os resultados… e o feedback dos 
clientes tem sido ótimo. 
Jon Sherman, Flavor Paper

“ “



Impressão impactante

Impressora HP Látex 115*

HP Látex 115 
Solução de impressão e corte

Impressoras HP Látex de alta 
produtividade (até 1,63 m / 64")

Impressão e corte HP Látex

Largura máxima da mídia 137,1 cm / 54” 137,1 cm / 54” 162,5 cm / 64”

Carregamento máximo de mídia 25 kg / 55 lb 25 kg / 55 lb 42 kg / 92,6 lb

Suprimento de tinta 400 ml 775 ml 775 ml

Velocidade — qualidade para 
ambiente interno

12 m2 (129 pés2)/hora 12 m2 (129 pés2)/hora 13 m2 (140 pés2)/hora

Volume mensal sugerido <150 m2 (<1.500 pés2)/mês <250 m2 (<2.500 pés2)/mês 250 m2 (2.500 pés2)/mês

Ciclo de serviço máximo 1.400 m2 (14.000 pés2)/mês 1.400 m2 (14.000 pés2)/mês 1.500 m2 (15.000 pés2)/mês

Cortador  
HP Látex 

Largura máxima de corte 135 cm / 53,1”, somente para tamanhos 
de mídia padrão

135 cm / 53,1” 158 cm / 62,2”

Aceleração máxima Mais largo que 737 mm / 29” Até 3G Até 3G

Velocidade máxima de corte Até 85 cm/s (35”/s) na diagonal Até 113 cm/s (44”/s) na diagonal Até 113 cm/s (44”/s) na diagonal

Precisão 0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

Força de corte 0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

Impressora  
HP Látex

Largura máxima 137,1 cm / 54” 137,1 cm / 54” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64”

Suprimento de tinta 400 ml 775 ml 775 ml 775 ml 775 ml 3 litros

Peso máximo do rolo 25 kg / 55 lb 25 kg / 55 lb 42 kg / 92,6 lb 42 kg / 92,6 lb 55 kg / 121 lb 55 kg / 121 lb

Velocidade — qualidade para 
ambiente interno

12 m2 (129 pés2)/hora 12 m2 (129 pés2)/hora 13 m2 (140 pés2)/hora 17 m2 (183 pés2)/hora 23 m2 (248 pés2)/hora 23 m2 (248 pés2)/hora

Volume mensal sugerido 250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

350 m2/mês 
3.500 pés2/mês

500 m2/mês 
5000 pés2/mês

800 m2/mês 
8.000 pés2/mês

Ciclo de serviço máximo 1.400 m2/mês 
14.000 pés2/mês

1.400 m2/mês
14.000 pés2/mês

1.500 m2/mês 
15.000 pés2/mês

2.000 m2/mês
20.000 pés2/mês

3.200 m2/mês 
32.000 pés2/mês

3.500 m2/mês 
35.000 pés2/mês

* Não disponível no Brasil

Impressora HP Látex 315



Impressão impactante

Impressora HP Látex 365 Impressora HP Látex 570Impressora HP Látex 335 Impressora HP Látex 560

HP Látex 315 
Solução de impressão e corte

HP Látex 335 
Solução de impressão e corte

Largura máxima da mídia 137,1 cm / 54” 137,1 cm / 54” 162,5 cm / 64”

Carregamento máximo de mídia 25 kg / 55 lb 25 kg / 55 lb 42 kg / 92,6 lb

Suprimento de tinta 400 ml 775 ml 775 ml

Velocidade — qualidade para 
ambiente interno

12 m2 (129 pés2)/hora 12 m2 (129 pés2)/hora 13 m2 (140 pés2)/hora

Volume mensal sugerido <150 m2 (<1.500 pés2)/mês <250 m2 (<2.500 pés2)/mês 250 m2 (2.500 pés2)/mês

Ciclo de serviço máximo 1.400 m2 (14.000 pés2)/mês 1.400 m2 (14.000 pés2)/mês 1.500 m2 (15.000 pés2)/mês

Cortador  
HP Látex 

Largura máxima de corte 135 cm / 53,1”, somente para tamanhos 
de mídia padrão

135 cm / 53,1” 158 cm / 62,2”

Aceleração máxima Mais largo que 737 mm / 29” Até 3G Até 3G

Velocidade máxima de corte Até 85 cm/s (35”/s) na diagonal Até 113 cm/s (44”/s) na diagonal Até 113 cm/s (44”/s) na diagonal

Precisão 0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

0,2% de movimentação ou 0,25 mm 
(0,01”), o que for maior

Força de corte 0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

0 a 400 gramas de força descendente, 
em etapas de 5 gramas

Largura máxima 137,1 cm / 54” 137,1 cm / 54” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64” 162,5 m / 64”

Suprimento de tinta 400 ml 775 ml 775 ml 775 ml 775 ml 3 litros

Peso máximo do rolo 25 kg / 55 lb 25 kg / 55 lb 42 kg / 92,6 lb 42 kg / 92,6 lb 55 kg / 121 lb 55 kg / 121 lb

Velocidade — qualidade para 
ambiente interno

12 m2 (129 pés2)/hora 12 m2 (129 pés2)/hora 13 m2 (140 pés2)/hora 17 m2 (183 pés2)/hora 23 m2 (248 pés2)/hora 23 m2 (248 pés2)/hora

Volume mensal sugerido 250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

250 m2/mês 
2.500 pés2/mês

350 m2/mês 
3.500 pés2/mês

500 m2/mês 
5000 pés2/mês

800 m2/mês 
8.000 pés2/mês

Ciclo de serviço máximo 1.400 m2/mês 
14.000 pés2/mês

1.400 m2/mês
14.000 pés2/mês

1.500 m2/mês 
15.000 pés2/mês

2.000 m2/mês
20.000 pés2/mês

3.200 m2/mês 
32.000 pés2/mês

3.500 m2/mês 
35.000 pés2/mês

* Não disponível no Brasil



Impressão impactante

Impressoras industriais HP 
Látex (até 3,2 m / 126")

Impressoras 
híbridas HP Látex

Impressora HP Látex R1000

Impressora HP Látex 1500

Largura máxima 3,2 m / 126” 3,2 m / 126” 3,2 m / 126” 3,2 m / 126”

Suprimento de tinta 5 litros 5 litros 10 litros 10 litros

Peso máximo do rolo Rolo simples de até 160 kg / 350 lb
Rolos duplos de até 2x 70 kg / 2x 155 lb

Rolo simples de até 160 kg / 350 lb
Rolos duplos de até  2x70 kg / 2x155 lb

Rolo simples de até 300 kg / 660 lb
Rolos duplos de até 2x 200 kg / 2x 440 l

Rolo simples de até 1200 kg / 2646 lb

Velocidade — alta qualidade para 
ambiente interno

45 m2 (480 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora

Volume mensal sugerido 3.000 m2/mês
30.000 pés2/mes

5.000 m2/mês
50.000 pés2/mês

8.000 m2/mês
80.000 pés2/mês

8.000 m2/mes
80.000 pés2/mes

Ciclo de serviço máximo 12.000 m2/mês
120.000 pés2/mês

30.000 m2/mês 
300.000 pés2/mês

35.000 m2/mês 
350.000 pés2/mês

35.000 m2/mes 
350.000 pés2/mes

Tamanho máximo da mídia rígida 1.625 x 1.220 mm / 64 x 48” 2.489 x 1.220 mm / 98 x 48”

Espessura máxima da mídia 50,8 mm / 2” 50,8 mm / 2”

Largura máxima 1,64 m / 64,4” 2,49 m / 98,4”

Suprimento de tinta 3 l (tintas coloridas); 3 l (tinta branca) 5 l (tintas coloridas); 3 l (tinta branca)

Peso máximo do rolo Rolo simples de até 68 kg / 220 lb Rolo simples de até 100 kg / 220 lb

Velocidade — alta qualidade para 
ambiente interno

29 m² (590 pés²)/hora 46 m² (948 pés²)/hora



Impressão impactante

Impressora HP Látex R2000

Impressora HP Látex 3200 HP Látex 3800 
Solução de rolo jumbo

Impressora HP Látex 3600

Largura máxima 3,2 m / 126” 3,2 m / 126” 3,2 m / 126” 3,2 m / 126”

Suprimento de tinta 5 litros 5 litros 10 litros 10 litros

Peso máximo do rolo Rolo simples de até 160 kg / 350 lb
Rolos duplos de até 2x 70 kg / 2x 155 lb

Rolo simples de até 160 kg / 350 lb
Rolos duplos de até  2x70 kg / 2x155 lb

Rolo simples de até 300 kg / 660 lb
Rolos duplos de até 2x 200 kg / 2x 440 l

Rolo simples de até 1200 kg / 2646 lb

Velocidade — alta qualidade para 
ambiente interno

45 m2 (480 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora 77 m2 (830 pés2)/hora

Volume mensal sugerido 3.000 m2/mês
30.000 pés2/mes

5.000 m2/mês
50.000 pés2/mês

8.000 m2/mês
80.000 pés2/mês

8.000 m2/mes
80.000 pés2/mes

Ciclo de serviço máximo 12.000 m2/mês
120.000 pés2/mês

30.000 m2/mês 
300.000 pés2/mês

35.000 m2/mês 
350.000 pés2/mês

35.000 m2/mes 
350.000 pés2/mes

Tamanho máximo da mídia rígida 1.625 x 1.220 mm / 64 x 48” 2.489 x 1.220 mm / 98 x 48”

Espessura máxima da mídia 50,8 mm / 2” 50,8 mm / 2”

Largura máxima 1,64 m / 64,4” 2,49 m / 98,4”

Suprimento de tinta 3 l (tintas coloridas); 3 l (tinta branca) 5 l (tintas coloridas); 3 l (tinta branca)

Peso máximo do rolo Rolo simples de até 68 kg / 220 lb Rolo simples de até 100 kg / 220 lb

Velocidade — alta qualidade para 
ambiente interno

29 m² (590 pés²)/hora 46 m² (948 pés²)/hora



Impacto ambiental



Você não é responsável apenas por seu trabalho, seus negócios são 
responsáveis por um local de trabalho mais saudável. Com o respaldo 
das certificações ambientais e de saúde mais importantes10, a tecnologia 
HP Látex usa tintas não solventes à base de água. Essa inovação não é 
apenas uma abordagem melhor para o meio ambiente, ele capacita você 
a se tornar mais sustentável também.

Os benefícios ambientais 
são enormes...
Jon Sherman, Flavor Paper

“ “



Sem etiquetas de
aviso de perigo

Sem níquel14

Impressões sem cheiro4

Sem necessidade de 
ventilação localizada15

Não inflamáveis13

Sem poluentes de 
  ar prejudiciais16

Não combustíveis13

Certificações 
ambientais

Impacto ambiental

As tintas HP Látex à base de água oferecem um perfil ambiental e de saúde 
atraente para provedores de serviços e seus clientes. Com credenciais que 
abordam preocupações de qualidade do ar em ambientes internos11, as tintas 
HP Látex produzem impressões sem cheiro4 que podem ser usadas para 
decoração e comunicação visual em ambientes internos, como residências, 
restaurantes, varejo ou até mesmo hospitais. 

!

Ni

Aproveitar as oportunidades para reciclar suprimentos HP2 e 
devolver materiais de impressão HP19 por meio de nossos simples 
programas de devolução.

Ajudar a desenvolver ainda mais o seu perfil ambiental 
com o programa de treinamento HP EcoSolutions.

Imprimir seu documento de credenciais ambientais e exibi-lo 
com orgulho para que todos vejam.18

Como proprietário de uma impressora HP Látex, você pode:



A tecnologia HP Látex atende às certificações 
mais importantes para seus negócios 

e nosso meio ambiente.17
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* Informações sobre o nível de emissão de 
substâncias voláteis no ar em áreas internas que 
imponham riscos à saúde caso inaladas em uma 

escala que varia da classe A+ (emissão muito baixa) 
a C (emissão alta).

2HP Planet Partners



Quando você é proprietário de empresa, investe 
pessoalmente em seu trabalho e em suas metas. A 
tecnologia HP Látex foi desenvolvida para levar seus 
negócios para o próximo nível. Juntos, somos pessoas 
reais causando um impacto real e, assim como você, 
adoramos o que fazemos. 

A tecnologia HP faz parte 
da construção de nossos 
negócios desde o primeiro dia.
Eero Valge | Artproof

“

“

Crescimento impactante



1 Testes de resistência a arranhões e permanência de imagem pelo HP Image Permanence Lab. 
Resistência a arranhões comparável com tintas com alto teor solvente em vinil autoadesivo e banner de 
PVC. Comparação de resistência a arranhões com base em testes com tintas HP Látex da terceira geração 
e tintas com alto teor solvente. Estimativas feitas pelo HP Image Permanence Lab para diversos tipos 
de mídia. A disponibilidade de recursos e o desempenho relacionado variam conforme a impressora e 
podem ser opcionais. Consulte as folhas de dados de produtos individuais para obter mais informações 
em hp.com/go/latex
2 Os suprimentos de impressão qualificados para reciclagem variam de acordo com a impressora. Acesse 
hp.com/recycle para ver como participar e para se informar sobre a disponibilidade do programa HP 
Planet Partners; o programa pode não estar disponível na sua região. Nos locais onde esse programa 
não está disponível, e para outros suprimentos não incluídos no programa, consulte as autoridades locais 
responsáveis pelo descarte de resíduos para saber como fazer o descarte adequado.
3 Determinadas impressoras HP Látex apresentam certificação ENERGY STAR®, demonstrando maior 
eficiência de energia. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
4 Há um amplo conjunto de mídias com perfis de odor muito diferentes. Algumas das mídias podem afetar 
o desempenho do odor da impressão final.
5 O “Programa de certificação de mídia” (“Programa”) da HP oferece informações a fabricantes de mídia, 
fornecedores e clientes para ajudar na avaliação de compatibilidade da mídia com impressoras e tintas 
da Área de soluções gráficas da HP. A mídia é fornecida por fabricantes terceirizados independentes. A 
inclusão no Programa e a mídia “Certificado para” não devem ser interpretados como uma aprovação 
por parte da HP para qualquer mídia ou fabricante. A HP não faz nenhuma declaração ou garantia de 
qualquer tipo para qualquer mídia no Programa, incluindo, mas não se limitando a, disponibilidade da 
mídia, qualidade da mídia, desempenho da mídia ou mudanças na fabricação que podem impactar em 
qualquer característica da mídia. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso. A 
HP não faz qualquer representação em relação à integridade ou precisão das informações do Programa. 
As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa 
que acompanham tais produtos e serviços. Nada contido neste documento deve ser considerado como 
garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos 
neste documento. Essas informações são oferecidas com cortesia, gratuitamente, "COMO ESTÃO" pela 
HP. A HP não oferece qualquer tipo de garantia, expressa, implícita ou de qualquer outro tipo, em relação 
a essas informações. A HP não será responsável por qualquer dano direto, indireto, especial, incidental 
ou consequente, seja com base em contrato, ilícito civil ou qualquer outro aspecto legal, relacionado ou 
decorrente do fornecimento ou uso dessas informações.
6 O desempenho pode variar dependendo da mídia — para mais informações, acesse hp.com/go/
mediasolutionslocator ou consulte o seu fornecedor de mídia para obter detalhes de compatibilidade. 
Para obter melhores resultados, use materiais têxteis que não esticam. O coletor de tinta é necessário 
para materiais têxteis porosos. A disponibilidade de recursos e o desempenho relacionado variam 
conforme a impressora e podem ser opcionais. Consulte as folhas de dados de produtos individuais para 
obter mais informações em hp.com/go/latex
7 Aplicável à impressora HP Látex R2000 Plus. Alta opacidade e resistência ao amarelamento com base 
em testes internos da HP WeatherOmeter em outubro de 2017, com revestimento externo HP Látex de 
1 ponto por pixel, em uma variedade de substratos rígidos e flexíveis não laminados. Amarelamento 
baseado em L* e B* de amostras brancas sobrepostas. O recurso de tinta branca pode ser opcional, 
exigindo a compra do kit opcional de tinta branca HP.
8 O aplicativo HP PrintOS Mobile é compatível com Android 4.0 ou posterior e dispositivos digitais móveis 
iPhone executando iOS 8 ou posterior e requer que a impressora e o smartphone estejam conectados 
à Internet.
9 Requer uma conta do HP Applications Center, conexão de Internet e um dispositivo habilitado para 
Internet conectado. Para mais informações, acesse https://hpapplicationscenter.com. 
10 Com base em uma comparação entre a tecnologia de tinta HP Látex e concorrentes com grande 
participação no mercado, em dezembro de 2013, e análise de MSDS/SDSs publicados e/ou avaliação 
interna. O desempenho de atributos específicos pode variar conforme o concorrente e a tecnologia/
fórmula da tinta. Lojas de impressão/provedores de serviços de impressão devem obter certificações e 

selos ecológicos diretamente com as agências de certificação. A HP não atribui ou concede certificação ou 
selos ecológicos para lojas de impressão/PSPs, nem auxilia clientes individuais no processo de obtenção 
de tais certificações.
11 A certificação ECOLOGO® da UL é aplicável às tintas HP Látex. Certificação ECOLOGO® da UL para UL 
2801 demonstra que uma tinta atende a uma variedade de critérios com base em ciclo de vida e vários 
atributos relacionados à saúde humana e considerações ambientais (consulte ul.com/EL). A certificação 
GREENGUARD GOLD da UL é aplicável às tintas HP Látex. A certificação GREENGUARD GOLD da UL para 
UL 2818 demonstra que o produto é certificado de acordo com os padrões do GREENGUARD da UL para 
baixa emissão química em ambiente interno durante o uso do produto. Para mais informações, acesse 
ul.com/gg ou greenguard.org.  
12 Aplicável a materiais de impressão de grandes formatos da HP. Código de licença da marca comercial 
FSC®-C115319, acesse us.fsc.org. Código de licença da HP da marca comercial FSC®-C017543, acesse 
us.fsc.org. Nem todos os produtos com certificação FSC® estão disponíveis em todas as regiões. Para 
obter informações sobre materiais de impressão HP de grandes formatos, acesse HPLFMedia.com 
13 As tintas HP Látex à base de água não são classificadas como líquidos inflamáveis ou combustíveis 
pelas normas de transporte internacional nem pelo USDOT (Departamento de Transporte dos EUA). 
Testes realizados pelo método Pensky-Martins Closed Cup comprovaram que o ponto de fulgor é maior 
que 110° C
14 Ausência de níquel demonstrada conforme teste conduzido com as tintas HP Látex para obtenção 
do certificado ECOLOGO® da UL. A certificação ECOLOGO® da UL para UL 2801 demonstra que uma 
tinta atende a vários critérios com diversos atributos e com base no ciclo de vida, relacionados à saúde 
humana, e a considerações ambientais (acesse ul.com/EL).
15 Não é necessário usar equipamento especial de ventilação localizada (filtragem de ar) para atender às 
exigências da OSHA dos EUA. A instalação de equipamento especial de ventilação localizada fica a critério 
do cliente — consulte o Guia de Preparação do Local para mais detalhes. Os clientes devem consultar os 
requisitos e as regulamentações estaduais e municipais.
16 As tintas HP Látex foram testadas para poluentes de ar prejudiciais conforme a Lei de Ar Limpo do 
Método 311 da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (teste conduzido em 2013) e nada foi detectado.
17 Os materiais de impressão de grandes formatos da HP compatíveis com REACH não contêm 
substâncias listadas como SVHC (155) de acordo com o Anexo XIV da diretiva REACH da UE publicado 
em 16 de junho de 2014 em concentrações que excedem 0,1%. Para determinar o status do SVHC em 
produtos da HP, consulte o Artigo 33 da Declaração REACH da HP publicada em Produtos de impressão 
e suprimentos consumíveis da HP.  EPEAT® aplicável a impressoras HP Látex selecionadas. Registro 
EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte o status de registro por 
país em www.epeat.net/. Determinadas impressoras HP Látex apresentam certificação ENERGY STAR®, 
demonstrando maior eficiência de energia. As tintas HP Látex recebem classificação A+ de acordo com 
Émissions dans l’air intérieur. Émissions dans l’air intérieur fornece uma declaração do nível de emissão de 
substâncias voláteis no ar em áreas internas que imponha riscos à saúde caso inalado – em uma escala 
de A+ (emissão muito baixa) a C (alta emissão). O tecido leve HP não impresso possui certificação Oeko-
Tex® de acordo com o Oeko-Tex® Standard 100, que é um sistema global uniforme de teste e certificação 
para produtos de matérias-primas têxteis, intermediários e finais em todos os estágios da produção. 
Testado em relação a emissões de componentes orgânicos voláteis e resíduos de produtos químicos, 
como pesticidas, corantes causadores de alergia ou compostos orgânicos de estanho. 
18 O Certificado de credenciais ambientais está disponível para PSPs como um meio de demonstrar as 
credenciais ambientais dos ativos de impressão HP Látex que você comprou da HP, de acordo com as 
diretrizes para utilização. Essas credenciais foram concedidas à HP. Lojas de impressão/provedores de 
serviços de impressão devem obter certificações e selos ecológicos diretamente com as agências de 
certificação. A HP não sugere nem concede certificações ou selos ecológicos para gráficas/PSPs, e não 
oferece suporte ao processamento de tais certificações para clientes individuais.
19A disponibilidade do programa de devolução de mídia de grandes formatos da HP pode variar. Alguns 
papéis recicláveis da HP podem ser reciclados por meio de programas de reciclagem disponíveis 
normalmente. Os programas de reciclagem podem não existir em sua região. Acesse HPLFMedia.com/
hp/ecosolutions para obter detalhes.   
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