HP LÁTEX

Amplie suas oportunidades com o portfólio
de impressão e recorte HP Látex!
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Expanda seu negócio, amplie sua capacidade!
A impressora HP Látex permite uma ampla versatilidade de aplicação e um lucro mais alto em comparação
às soluções de baixo teor de solventes. Com valores acessíveis, atende a diversos tipos de empresas, desde
gráficas rápidas, até a produção de maior volume.
Escolha uma ampla gama de materiais com e sem revestimentos e amplie suas oportunidades de negócios
para além dos vinis e banners. Agora você poderá trabalhar com películas têxteis, lonas texturizadas, papéis
de parede e muito mais!

Tecnologia HP LÁTEX

A união do que há de melhor em tecnologia de impressão!

SOLVENTE

BASE-ÁGUA

Durabilidade externa
Baixo custo por dia

Fácil Manutenção
Amigável ao meio ambiente

Mobiliário Urbano

Outdoors

Mídias têxteis temporárias

Envelopamento de veículos

Sinalização de tráfego

Lonas Backlight

Impressões em materiais especiais

LÁTEX

Papéis de parede e decoração

Impressão em papel

Impressões frente e verso

Entregue seus trabalhos no mesmo dia!

As impressões saem completamente secas e prontas para acabamento.

SECAGEM
INSTANTÂNEA

CORES
CONSISTENTES

RESISTÊNCIA A
ARRANHÕES

OPÇÃO DE
CORTE

FÁCIL
OPERAÇÃO

HP Látex Série 300, Série 500 e Print and Cut
Novidades para impactar o resultado do seu negócio!

Qualidade e Versatilidade,
com maior durabilidade e
alta resistência

Cabeças de Impressão
HP Látex 831
Seis cabeças de impressão HP
que fornecem 12.672 bocais.

Produtividade
e fácil operação

Otimizador HP Látex
Interage com as tintas HP Látex
para rapidamente imobilizar os
pigmentos na superfície da
impressão.

Ambientalmente
saudável para você
e seus clientes

Cura de alta eficiência

Perfis de mídia

Impressão em alta velocidade
com menor consumo de
energia e em menos
temperaturas.

Crie seus próprios perfis
automaticamente com o i1
em menos de 1 hora (HP
Látex 365 e Série 500).

Certificações credenciadas

Tintas HP Látex

Conectada à web

Resistência a arranhões
comparável a tintas com alto
teor de solvente em banners
de PVC e vinil adesivo.

O Painel Touch Screen simples
e intuitivo permite real
visualização de trabalhos e
acesso via QR Code a vídeos
explicativos.

As impressões saem
totalmente curadas e secas
dentro da impressora, prontas
para acabamento e entrega
imediata.

A tecnologia HP Látex atende a rigorosos
critérios de programas de sustentabilidade e
eficiência energética!

Certificação de produtos
com eficiência
energética superior

Credencia equipamentos
eletrônicos mais
ecológicos

HP Látex Série 300

Um modelo para cada necessidade!
Impressora HP Látex 315

Impressora HP Látex 335

Projetada para espaços pequenos e de
fácil operação!

Versátil e com um investimento acessível!

1,37m

Velocidade máxima de 48m²/h
Produção (8 passes) de 12m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
RIP incluído: FlexiPrint HP Basic Edition
Sensor óptico de avanço de mídia HP
Cortador automático no eixo X, pós-impressão
Treinamento operacional HP Látex Online
Bobina de recolhimento (acessório)

Impressora HP Látex 365
Oferece alta qualidade em alta velocidade!

1,62m

1,62m

Velocidade máxima de 50m²/h
Produção (8 passes) de 13m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
RIP incluído: FlexiPrint HP Basic Edition
Sensor óptico de avanço de mídia HP
Cortador automático no eixo X, pós-impressão
Treinamento operacional HP Látex Online
Tamanho ideal para banner!

Velocidade máxima de 91m²/h
Produção (8 passes) de 17m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
RIP Flexiprint HP Basic Edition (opcional)
Cortador automático no eixo X, pós-impressão
Treinamento operacional HP Látex Online
Painel frontal de 8”
Coletor de tinta de tecidos porosos
Sensor óptico de avanço de mídia HP
com frente e verso
i1 Espectrofotômetro perfil de cor ICC integrado

MITOS
#1

HP Látex gasta muita energia

#2

Só funciona com mídia HP

#3

A impressora é lenta

#4

O custo por cópia é alto

#5

HP Látex possui menos
durabilidade de impressão

FATOS
O consumo de energia representa menos de 1% do custo cópia.

Tecnologia HP Látex é a mais versátil do mercado com mais de 500
mídias de terceiros aprovados.*

A 3ª geração da HP Látex é a mais versátil do mercado. A versão 365 é
2x mais rápida que a Látex 260.

HP Látex possui custo de impressão igual ou menor do que
eco-solvente.

A durabilidade da HP Látex é maior do que impressoras eco-solventes,
com alta resistência à intempéries.

* A QUANTIDADE VARIA CONFORME O EQUIPAMENTO. PARA MAIS INFORMAÇÕES, FALE COM UM DE NOSSOS CONSULTORES.

Confira os modelos da nova HP LÁTEX SÉRIE 500
Impressora HP Látex 560

Impressora HP Látex 570

1,62m

1,62m

Velocidade máxima de 91m²/h
Produção (6 passes) de 23m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
Painel frontal de 8”polegadas
Coletor de tinta de tecidos porosos
Sensor óptico de avanço de mídia HP
Sistema de carregamento de mídia sem eixo
Versatilidade de mídia

Velocidade máxima de 91m²/h
Produção (6 passes) de 23m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
Painel frontal de 8”polegadas
Coletor de tinta de tecidos porosos
Sensor óptico de avanço de mídia HP
Sistema de carregamento de mídia sem eixo
Versatilidade de mídia
Utilização de tintas 3 litros

PORQUE COMPRAR A HP LÁTEX SÉRIE 500?
Duas cabeças de otimizador

Sistema de mídia

Garante impressões mais
rápidas com a mesma
qualidade.

A base de carregamento
inclui um elevador e um
motor para rebobinamento
de rolos de mídia pesadas.

Ajuste de alinhamento

Rolo de limpeza

Guiam o avanço de mídia e
corrigem automaticamente
a inclinação.

Melhora a qualidade da mídia e
omite o efeito do plastificante
sobre a imagem.

Cura de alta eficiência

Coletor de condensação

Permite utilizar cores com
maior saturação de tinta,
proporcionando uma gama
maior de cores mais vivas,
com impressões 30% mais
rápidas.

Os vapores produzidos
durante a cura são
condensados e captados em
um coletor de condensação
com capacidade para 3 litros.

HP LÁTEX PRINT AND CUT
Impressão e recorte projetada para funcionar como um equipamento só.
Fluxo de trabalho duas vezes mais rápido, confiável e integrado.
Precisão
Força de recorte
Garantia

0,2% de movimentação ou 0,25 mm, (0,01”), o que for maior
0 a 400 gramas de força descendente, em etapas de 5 gramas
Um ano, após o registro do sim da instalação da HP Látex ter sido concluído

HP LÁTEX 315 PRINT AND CUT
Velocidade máxima de impressão: 48m²/h
Produção (8 passes) de 12m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
Cartucho de 775ml
Velocidade de Corte: Até 113 cm/s
(44”/s) na diagonal
Largura de Corte: 135 cm (53,1")

HP LÁTEX 335 PRINT AND CUT
Velocidade máxima de impressão: 50m²/h
Produção (8 passes) de 13m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução

Velocidade de Corte: Até 113 cm/s
(44”/s) na diagonal
Largura de Corte: 135 cm (53,1")

HP LÁTEX 115 PRINT AND CUT
Velocidade máxima de impressão: 48m²/h
Produção (8 passes) de 12m²/h
06 cores
1200 dpi de resolução
Cartucho de 400ml
Velocidade de Corte: Até 29 pol 113cm/s
acima de 29 pol 85 cm/s
Largura de Corte: 137 cm (54")

Tintas HP Látex
Benefícios ambientais e para a saúde
NÃO POSSUEM CHEIRO
RESISTENTE A ARANHÕES

Comparadas a tintas com alto teor solvente*

NÃO INFLAMÁVEL

NÃO NECESSITA DE
VENTILAÇÃO ESPECIAL

DURABILIDADE INCOMPARÁVEL

NÃO NECESSITA DE
TEMPO DE CURA

Sem laminação até 3 anos, com laminação até 5 anos

*Comparação de resistência a arranhões com base em testes com tintas HP Látex e tintas com alto teor de solvente.
Estimativas feitas pelo HP Image Permanence Lab para diversos tipos de mídia.

As tintas HP Látex à base de água permitem uma impressão mais ecológica com vantagens
exclusivas:
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Certificado GOLD do
Greenguard da UL atende
a impressões sem cheiro
e com mais de 85% de
material reciclável

Certificação Ecologo
da UL atende a diversos
critérios rigorosos
relacionados à saúde
humana

Cartuchos de tinta HP Látex
831 são certificados pelo
escritório do Eco Mark da
Japan Environment
Association

Aplicações ilimitadas!
Maior versatilidade e qualidade de aplicações incomparáveis com os substratos do portfólio
Serilon!

VINIS

TECIDOS

LONAS

REFLETIVOS

TERMOTRANSFER
POLI-TAPE

Para mais informações, consulte nossos consultores especializados!

A SERILON
Há mais de 30 anos no mercado, a Serilon é considerada a maior distribuidora de insumos e
equipamentos para Comunicação Visual do Brasil, e oferece o que tem de melhor em solução de
impressão digital.
A qualidade do que fazemos é fruto de um direcionamento baseado no foco constante em pessoas,
resultado sustentável e inovação.
A Serilon possui um sistema logístico arrojado, um Time forte e um portfólio completo. Trabalhamos dia a
dia motivados em promover desenvolvimento no mercado e experiências positivas à clientes, parceiros e
fornecedores.
CENTRO ADMINISTRATIVO

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

SHOWROOMS

A Serilon, como líder de mercado, oferece o melhor para seus clientes, por isso além das impressoras HP,
também associa seu portfólio a marcas como EFI, ESKO e Mimaki, fabricantes mundiais de impressoras
digitais de grande formato.

ACOMPANHE A SERILON NAS REDES SOCIAIS!
fb.com/SerilonBrasil

youtube.com/SerilonBrasil

blogserilon.com

ENTRE EM CONTATO COM UM DE NOSSOS CONSULTORES!
Acre (69) 99967-3347
Alagoas (82) 98108-0505
Amapá (91) 98145-9250
Bahia (71) 98213-5966
Bauru (17) 99668-9818
Blumenau (47) 99981-4636
Brasília (61) 98477-7430
Ceará (85) 98682-6477
Ceará (85) 98783-2764
Cuaiabá (65) 98111-3409
Espírito Santo (27) 99783-7892
Goiânia (62) 99248-6750
Goiânia (62) 99633-9669
Maceió (82) 98108-0505
Manaus (92) 99290-1101
Mato Grosso (67) 99819-7182

www.serilon.com.br

Mato Grosso do Sul (65) 99622-2333
Minas Gerais (31) 99106-4340
Minas Gerais (32) 99944-2598
Minas Gerais (31) 99131-2355
Para (92) 99290-1101
Paraná (44) 99978-0015
Paraná - Região Norte (43) 99138-7721
Paraná - Região Curitiba (41) 99999-4572
Pernambuco (81) 98670-3024
Piauí (86) 98114-4915
Recife (81) 98670-3024
Rio de Janeiro (21) 98105-7203
Rio de Janeiro (21) 99987-6284
Rio Grande do Norte (84) 99696-2910
Rio Grande do Sul (51) 98184-4379
Rio Grande do Sul (51) 99381-6800

Rio Grande do Sul (11) 97197-1061
Santa Catarina (47) 99654-9055
São Paulo - SJRP (17) 99146-1167
São Paulo - Bauru (43) 99935-1991
São Paulo - Campinas (11) 98611-1723
São Paulo - Campinas (19) 98213-6499
São Paulo - Vale do Paraíba (12) 98168-1646
São Paulo - R. Preto (16) 98221-0201
São Paulo (12) 99111-1234
São Paulo (11) 99835-8509
São Paulo (11) 98274-9968
São Paulo (11) 96452-0688
São Paulo (11) 97432-9722
São Paulo (11) 98760-0233
Rondônia (69) 99967-3347
Tocantins (62) 99633-9669

