
 
 
HP Latex 335 Yazıcı
1,63 m (64 inç) boyutuna kadar dış mekan ve iç mekan  
tabelalarına uygun fiyatlı erişim elde edin

Uygulama yelpazenizi genişletin, müşteri
beklentilerini aşın

• 1,63 metreye (64 inç) kadar geleneksel 
tabela malzemelerinin ve diğer 
malzemelerin üzerine baskı yaparak daha 
fazlasını sunun

• Solvent baskının giremediği sağlık tesisleri 
gibi yeni iç mekan alanlarına ulaşın; su bazlı 
HP Latex Mürekkep ile yapılan baskılar 
kokusuzdur

• Çevre dostu standartlarıyla yeni müşteriler 
kazanın; UL ECOLOGO® ve UL GREENGUARD 
GOLD Sertifikalı mürekkepler; baskılar AgBB 
kriterlerini karşılamaz2

• Yüksek verimli kürleme, 6 renk ve 1200 
dpi ile net, tutarlı ve tekrarlanabilir resim 
kalitesi elde edin

Aynı gün teslimatla her işe “evet” 
diyebilirsiniz

• Bekleme süresine son verin; baskılar 
yazıcıdan tamamen kuru olarak ve son 
işlem ve teslimat için hazır şekilde çıkar

• Yüksek hızlarda üretim yapın; HP OMAS ve 
HP Latex Optimizer ile 13 m2 (140 ft2 )/saat 
yüksekliğinde hızla dış mekan kalitesi3

• Otomatik X eksenli kesiciyle işleri anında 
sunun

• SAV ve PVC afişlerde sert solventli 
mürekkeplerle kıyaslanabilir çizilmeye karşı 
dayanıklılıkla hasar riskini en aza indirin4

 
 
 
 

Uygun fiyatlı bir yatırımla maliyetlerinizi 
düşük tutun

• Üretim süresini artırın ve yazıcıyı takip etme 
süresini azaltın; otomatik, güvenilir, düşük 
bakım gerektiren baskının keyfini çıkarın

• En iyi duruma getirilmiş profiller kullanın, 
kendi profilinizi özelleştirin; HP Quick 
Malzeme Profili Oluşturma; kolay FlexiPrint 
HP Edition RIP dahili

• Kullanıcı tarafından değiştirilebilir HP 
Thermal Inkjet baskı kafalarıyla yazıcının 
ömrü boyunca yüksek resim kalitesi  
elde edin

• Ücretsiz HP Latex Mobile uygulamasıyla5 
yazıcınızı uzaktan izleyin

1 HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle karşılaştırılmasına ve yayınlanmış MSDS/SDS’lerin analizine ve/veya dahili değerlendirmelere dayanmaktadır. Belirli özelliklerin 
performansı, rakip ürünlere ve mürekkep teknolojisine/oluşumuna göre değişiklik gösterebilir.

2 HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz. ul.com/

EL). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL’nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla 
bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin. HP Latex Mürekkeplerle HP PVC İçermeyen Duvar Kağıdı üzerine basılan HP WallArt baskıları iç mekanlarda kullanılan ürünlerin sağlıkla ilgili VOC emisyonları 
değerlendirmelerine ilişkin AgBB kriterlerini karşılar, bkz. umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building.

3 İç mekan kalitesi (8 geçişte 6 renk) modu. 
4 Tahminler HP Image Performance Lab tarafından çeşitli baskı malzemeleri üzerinde yapılmıştır. Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, HP Latex Mürekkepler ve temsili sert solventli mürekkeplerin testlerine 

dayanmaktadır. Dış mekan teşhirlerindeki kalıcılığı, HP baskı malzemeleri dahil çeşitli baskı malzemeleriyle HP Latex Mürekkepler kullanılarak SAE J2527 standardına göre test edilmiştir; doğrudan güneş ışığına ve suya 
maruz kalmayı da içeren belirli sıcak ve soğuk iklimler için simüle edilen nominal dış mekanda sergileme koşullarında, dikey yönelimde test edilmiştir; performans ortam koşullarındaki değişime bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. HP Şeffaf Parlak Koruyucu Kaplama kullanılarak laminasyonlu görüntü kalıcılığı. Sonuçlar baskı malzemesi performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

5 HP Latex Mobile, Android™ 4.1.2 veya üstü ve iOS 7 veya üstü sürümlerle uyumludur ve akıllı telefonun veya tabletin internete bağlı olmasını gerektirir.

Daha fazla bilgi için:
hp.com/go/Latex335

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla 
konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi’ni ziyaret edin:
hp.com/communities/LKC

Su bazlı HP Latex Teknolojisi gerçek uygulama çok yönlülüğünün, yüksek resim kalitesinin 
ve yüksek üretkenliğin bir birleşimini sunan eşsiz bir teknolojidir ve hem operatörleriniz ve 

işletmeniz hem de çevre için daha iyi olan sürdürülebilir bir yaklaşımdır.1

http://ul.com/EL
http://ul.com/EL
http://ul.com/gg
http://greenguard.org
http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building
http://hp.com/go/Latex335
http://hp.com/communities/LKC
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HP Latex 335 Yazıcı 
(1,63 m / 64 inç)

6 HP Latex Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle 
karşılaştırılmasına ve yayınlanmış MSDS/SDS’lerin analizine ve/veya dahili değerlendirmelere 
dayanmaktadır. Belirli özelliklerin performansı, rakip ürünlere ve mürekkep teknolojisine/
oluşumuna göre değişiklik gösterebilir.

7 HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına 
ve çevresel hususlara ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz. 
ul.com/EL).

8 HP 831 Latex Mürekkep Kartuşları, Japonya Çevre Birliği Eco Mark Dairesi tarafından onaylanan 14142007 
numaralı sertifikaya sahiptir. 

9 HP Latex Mürekkepleri için geçerlidir. UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL’nin GREENGUARD 
standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını 
gösterir. Daha fazla bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin. 

10 Bulunduğu/desteklendiği yerlerde EPEAT tescillidir. Ülkelere göre tescil durumları için epeat.net adresine bakın.
11 Çizilmeye karşı dayanıklılık karşılaştırması, üçüncü nesil HP Latex Mürekkepler ve temsili sert solventli mürekkeplerin testlerine 

dayanır. Tahminler HP Image Performance Lab tarafından çeşitli baskı malzemeleri üzerinde yapılmıştır. 
12 HP Image Permanence Lab tarafından yapılan görüntü kalıcılığı tahminleri. Dış mekan teşhirlerinin kalıcılığı, SAE J2527 kapsamında, 

HP baskı malzemeleri dahil olmak üzere çeşitli baskı malzemeleri üzerinde test edilmiştir; doğrudan güneş ışığına ve suya maruz 
kalmayı da içeren belirli sıcak ve soğuk iklimler için simüle edilen nominal dış mekanda sergileme koşullarında, dikey yönelimde test 
edilmiştir; performans ortam koşullarındaki değişime bağlı olarak değişiklik gösterebilir. HP Şeffaf Parlak Kalıp Üst Laminasyon ürünü, GBC 
net parlak 1,7 mil sıcak laminant veya Neschen Solvoprint Performance Clear 80 laminant kullanılarak laminasyonlu baskı kalıcılığı. Sonuçlar 
baskı malzemesi performansına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

13 Basılı işteki renk varyasyonu, vinil baskı malzemeleri üzerinde 10 geçişli modda ve maksimum renk farkı (renklerin %95’i) <= 2 dE2000 limiti 
dahilinde ölçülmüştür. CIE D50 aydınlatma standardı kapsamında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 
renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5’inde 2 dE2000 değerinin üzerinde varyasyon görülebilir. Geçiş modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı 
malzemeler farklı sonuçlara yol açabilir.

Uçtan uca sürdürülebilirlikle daha iyi bir yaklaşım

HP Latex Teknolojisi operatörleriniz, işletmeniz ve çevre için önemli  
olan tüm sertifikalara sahiptir.6

Su bazlı mürekkep kullanımı, tehlike uyarısı taşıyan 
mürekkeplere ve yüksek solventli karışımlara maruziyeti 
ortadan kaldırır ve havalandırma, depolama ve ulaşım 
gereksinimlerini daha basit hale getirir.

HP Latex Mürekkepleri solventlerin ulaşamadığı yerlere 
ulaşarak daha fazla farklılaşmaya olanak sağlar.

HP geniş format baskı için uçtan uca sürdürülebilirlik 
tasarlıyor. HP Latex 335 Yazıcı azaltılmış çevresel etki 
sınıflandırması olan EPEAT Bronze tescillidir.10

Eco Mark Certification
Number 14142007 8 UL ECOLOGO7

UL GREENGUARD GOLD9

HP Latex baskı kafaları
• 1200 dpi yerel çözünürlük sunan HP 831 Latex  

Baskı Kafaları ile ince detaylar ve pürüzsüz geçişler  
elde edersiniz

• Baskı kafalarını servis çağırmaya gerek olmadan birkaç 
dakika içinde kendiniz değiştirerek ilk günkü resim  
kalitesini koruyabilirsiniz

HP Latex Optimizer
• Yüksek üretkenlikte yüksek resim kalitesi elde edin
• HP Latex Mürekkepleri ile etkileşime geçerek 

pigmentleri baskı yüzeyinde hızla sabitler

Yüksek verimlilik sağlayan kürleme
• Baskılar tamamen yazıcının içinde kürlenir ve 

kurutularak anında son işlem ve teslimat için  
hazır olur

Kolay bakım ve çalıştırma
• Büyük pencereli ve aydınlatmalı erişilebilir baskı alanı
• Otomatik damla algılama ve püskürtme ucu 

değiştirme özelliğiyle çok bakım gerektirmeyen 
baskının keyfini çıkarın

HP Latex Mürekkepler
• SAV ve PVC afişlerde sert solventli mürekkeplerle 

kıyaslanabilir çizilmeye karşı dayanıklılık; kısa süreli 
tabelalarda laminasyonsuz kullanım düşünebilirsiniz11

• Laminasyonlu 5 yıl, laminasyonsuz 3 yıl dış mekan 
dayanıklılığı12

HP Optik Baskı Malzemesi İlerletme Sensörü 
(OMAS)
• Baskı malzemelerinin baskı şeritleri arasında 

hassas ve doğru hareket etmesini sağlar

YENİ

http://ul.com/EL
http://ul.com/gg
http://greenguard.org
http://epeat.net
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HP Latex Optimizer
• Yüksek üretkenlikte yüksek resim kalitesi elde edin
• HP Latex Mürekkepleri ile etkileşime geçerek 

pigmentleri baskı yüzeyinde hızla sabitler

Otomatik kesici
• Otomatik X eksenli kesiciyle kesme işlemlerini verimlilikle 

yapın ve işleri anında sunun
• Vinil, kağıt bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatmalı 

polyester film için

Kolay, uzaktan verilen çevrimiçi operatör eğitimi
• Yazıcının nasıl çalıştırılacağı hakkında temel bilgilerden yeni 

uygulamalarla işinizi nasıl büyütebileceğinizi dair ipuçlarına 
kadar çevrimiçi kendi kendine yardımlı öğrenim araçları 
Bkz. hp.com/communities/HPLatex300

Baskı malzeme işleme
• 42 kg’ye (92,6 lb) kadar rulo yükleme
• Gözetimsiz baskı için sarma makarası dahil

SAi FlexiPrint HP Edition
• Kolay kullanımlı SAi FlexiPrint HP 

Edition RIP kutuya dahildir

HP Hızlı Malzeme Profili Oluşturma
• Doğrudan ön paneldeki 4 inç dokunmatik 

ekrandan basitleştirilmiş renk yönetimi
• Önceden yüklenmiş genel ve HP 

malzemeleri için profil kitaplığı
• Ön panelden çevrimiçi malzeme  

kitaplığına erişim

Renk tutarlılığı
• Panelleri veya döşemeleri uçtan uca 

eşleşme sağlayan mükemmel renk  
tutarlılığıyla basın.

• <= 2 dE2000 düzeyine kadar tutarlı 
renkler sağlar13

YENİ

YENİ

http://hp.com/communities/HPLatex300
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Ürün V7L47A HP Latex 335 Yazıcı

Aksesuarlar F0M56A HP Latex 64 inç Yazıcı 2 inçlik Mil   

F0M58A HP Latex 64 inç Yazıcı 3 inçlik Mil  

F0M59A HP Latex 300/500 Kullanıcı Bakım Seti

Orijinal HP 
baskı kafaları 

CZ677A HP 831 Camgöbeği/Siyah Latex Baskı Kafası  

CZ678A HP 831 Sarı/Macenta Latex Baskı Kafası  

CZ679A HP 831 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Baskı Kafası  

CZ680A HP 831 Latex Optimizer Baskı Kafası

Orijinal HP 
mürekkep 
kartuşları ve 
bakım sarf 
malzemeleri

CZ694A HP 831C 775 ml Siyah Latex Mürekkep Kartuşu

CZ695A HP 831C 775 ml Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu

CZ696A HP 831C 775 ml Macenta Latex Mürekkep Kartuşu

CZ697A HP 831C 775 ml Sarı Latex Mürekkep Kartuşu

CZ698A HP 831C 775 ml Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu

CZ699A HP 831C 775 ml Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu

CZ706A HP 831 775 ml Latex Optimizer Mürekkep Kartuşu

CZ681A HP 831 Latex Bakım Kartuşu

Orijinal HP 
geniş format
baskı 
malzemeleri

HP baskı malzemeleri, HP Latex Mürekkepleri ve HP Latex yazıcılarıyla en iyi 
resim kalitesi, tutarlılığı ve güvenilirliği sağlamak üzere birlikte tasarlanmıştır.

HP Kalıcı Parlak Yapışkan Vinil REACH15

HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film 16

HP PVC’siz Dayanıklı Pürüzsüz Duvar Kağıdı REACH,15 FSC® sertifikalı,17 UL 
GREENGUARD GOLD Sertifikalı18

HP Premium Poster Kağıdı 16 FSC® sertifikalı17

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen 
HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve destek U9JD5E Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren HP 2 yıl Sonraki İş Günü 
Yerinde Donanım Desteği

U9JD6E Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren HP 3 yıl Sonraki İş Günü 
Yerinde Donanım Desteği 

U9JD9PE Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren HP 1 yıl Garanti Sonrası 
Sonraki İş Günü Donanım Desteği

U9JE0PE Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren HP 2 yıl Garanti Sonrası 
Sonraki İş Günü Donanım Desteği

14 Basılı iş içindeki renk varyasyonu maksimum renk farkı (renklerin %95’i) <= 2 dE2000 limiti dahilinde 
ölçülmüştür. CIE D50 aydınlatma standardı kapsamında ve CIE Taslak Standardı DS 014-6/E:2012 
uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5’inde 2 
dE2000 değerinin üzerinde varyasyon görülebilir. Geçiş modunda ölçülen arkadan aydınlatmalı 
malzemeler farklı sonuçlara yol açabilir. 

15 Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanan EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) 
kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1’i aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde 
SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri.sayfasında yayınlanan HP 
REACH Beyanı belgesine bakın. 

16 HP Geniş Format Ortam geri alma programının kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Bazı geri 
dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak bulunan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri 
dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için HPLFMedia.
com/hp/ecosolutions adresine bakın.

17 BMG ticari marka kodu FSC®-C115319, bkz. fsc.org. HP ticari marka kodu FSC®-C017543, bkz. fsc.org. 
FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.

18 UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL’nin GREENGUARD standartlarına uygun 
olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. 
Daha fazla bilgi için ul.com/gg veya greenguard.org adresini ziyaret edin.

Sipariş bilgileri

Baskı Baskı modları 50 m²/saat (538 ft²/saat) - Maks. Hız (2 geçişli)

23 m²/saat (248 ft²/saat) - Dış Mekan Yüksek Hızlı (4 geçişli)

17 m²/saat (183 ft²/saat) - Dış Mekan Plus (6 geçişli)

13 m²/saat (140 ft²/saat) - İç Mekan Kaliteli (8 geçişli)

10 m²/saat (108 ft²/saat) - İç Mekan Yüksek Kaliteli  
(10 geçişli)

6 m²/saat (65 ft²/saat) - Arkadan Aydınlatmalılar, Kumaş ve 
Kanvaslar (16 geçişli) 

5 m²/saat (54 ft²/saat) - Yüksek Doygunluklu Kumaşlar (20 
geçişli)

Baskı 
çözünürlüğü 

En fazla 1200 x 1200 dpi

Kenar boşlukları 5 x 5 - 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 - 0,2 x 0,2 inç)

Mürekkep türleri HP Latex Mürekkepler

Mürekkep 
kartuşları

Siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, 
sarı, HP Latex Optimizer

Kartuş boyutu 775 ml

Baskı kafaları 6 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, açık camgöbeği/açık 
macenta, 1 HP Latex Optimizer) 

Renk tutarlığı14 Ortalama <= 1 dE2000, renklerin %95’i <= 2 dE2000

Baskı 
malzemeleri

İşleme Rulo besleme; sarma makarası; otomatik kesici (vinil, kağıt 
bazlı baskı malzemeleri, arkadan aydınlatmalı polyester 
film)

Baskı malzemesi 
türleri

Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar 
kaplamaları, kanvaslar, sentetikler (bezler, örgü kumaşlar, 
kumaşlar ve astar gerektiren diğer gözenekli malzemeler)

Rulo boyutu 254 - 1625 mm (10 - 64 inç) rulolar (580 - 1625 mm (23 - 
64 inç) rulolar için tam destek)

Rulo ağırlığı 42 kg (92,6 lb)

Rulo çapı 250 mm (9,8 inç)

Kalınlık En fazla 0,5 mm (19,7 mm)

Uygulamalar Afişler, Teşhirler, Sergi ve etkinlik grafikleri, Dış mekan tabelaları, İç mekan 
posterleri, İç mekan dekorasyonları, Işık kutuları – film, Işık kutuları – kağıt, 
Duvar resimli, POP/POS, Posterler, Trafik tabelaları, Araç grafikleri

Bağlantı Arabirimler 
(standart)

Gigabit Ethernet (1000Base-T)

Boyutlar
(g x d x y) 

Yazıcı 2561 x 840 x 1380 mm (101 x 33 x 54 inç)

Nakliye 2795 x 760 x 1250 mm (110,1 x 30 x 49,3 inç)

Ağırlık Yazıcı 208 kg (459 lb)

Nakliye 290 kg (639,5 lb)

Kutudakiler HP Latex 335 Yazıcı, baskı kafaları, bakım kartuşu, yazıcı ayağı, mil, sarma 
makarası, değişken ön gerilim seti, kullanıcı bakım seti, kenar tutucular, hızlı 
başvuru kılavuzu, kurulum posteri, belgeler yazılımı, FlexiPrint HP Edition RIP, 
güç kabloları

Çevresel 
aralıklar

Çalışma sıcaklığı 15 - 30°C (59 - 86°F)

Çalışma nemi %20 - 80 bağıl nem (yoğuşmasız)  

Akustik Ses basıncı 55 dB(A) (baskı); 39 dB(A) (hazır); < 15 dB(A) (uyku)

Ses gücü 7,4 B(A) (baskı); 5,7 B(A) (hazır); < 3,5 B(A) (uyku)

Güç Tüketim 2,6 kW (baskı); 72 watt (hazır); < 2,5 watt (uyku) 

Gereksinimler Giriş voltajı (otomatik derecelendirme) 200 - 240 VAC (-%10 
+%10) iki kablo ve PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); iki güç kablosu; 
Yazıcı için maksimum 3 A ve kürleme başına maksimum 16 A 

Sertifikalar Güvenlik IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; ABD ve Kanada (CSA onaylı); 
AB (LVD ve EN 60950-1 uyumlu); Rusya, Beyaz Rusya ve 
Kazakistan (EAC); Avustralya ve Yeni Zelanda (RCM)

Elektromanyetik Aşağıdakiler dahil şu A Sınıfı şartlarıyla uyumludur: ABD (FCC 
kuralları), Kanada (ICES), AB (EMC Direktifi), Avustralya ve 
Yeni Zelanda (RCM), Japonya (VCCI)

Çevresel ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, Çin, Kore, Hindistan, 
Ukrayna, Türkiye), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, CE işareti 
uyumlu

Garanti Bir yıllık sınırlı donanım garantisi

Teknik özellikler

http://HPLFMedia.com
http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html
http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions
http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions
http://fsc.org
http://fsc.org
http://ul.com/gg
http://greenguard.org

