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Évek óta nem volt ilyen átütő fejlesztés a széles-
formátumban!

A hivalatos FESPA-bemutató után mindössze 
pár nappal, május 28-án, Budapesten is debütált 
a HP legújabb szélesformátumú nyomtatócsa-
ládja, a Latex 300 sorozat.

Az eseményen a Latex nyomtatók kizárólagos 
forgalmazója, az Eurojet Hungária Kft. meghívá-
sára több mint száz(!) szakmabeli kolléga gyűlt 
össze.

„Engem már az első generációs latex is meggyő-
zött, ez meg aztán végképp. Ilyen paraméterek-
kel semmi értelme hagyományos ecosolvent ala-
pú gépeket venni.” 

Horváth Dániel – Skicc Reklámstúdió Kft.

A Lurdy Moziban látványos mozivetítéssel in-
dult a program. Kovács András Péter (Duma-
színház) sziporkázó humora helyenként új 
megvilágításba helyezte a szélesformátumú 
nyomtatást. Az új Latex 300 nyomtatócsalád 
üzleti megalapozottságáról Darth Vader be-
szélt, akit ezúttal Kovács István, az Eurojet ér-
tékesítési vezetője alakított.

A HP az új L300-as nyomtatókkal igazán mes-
terit alkotott. Nem csak technológiában, felsze-
reltségben, funkciókban, de típusvariációkban 
is. Az induló LFP nyomdáktól, bélyegzőkészí-
tő, gravírozó vállalkozásoktól egészen a nagy 

Darth Vader és kaP 
(kovács andrás Péter) egy színpadon

nyomdai szolgáltatókig, mindenféle cégprofil-
hoz és mérethez találunk megfelelő nyomtatót.

A nyomtatók hivatalos leleplezése után 
mindhárom típust megnézhették a jelenlévők 
nyomtatás közben. Testközelből győződhettek 
meg a sebességről, karcállóságról, minőségről, 
szagtalanságról.

Az új Latex sorozat legyőzhetetlen mottóját 
az ára sem hazudtolja meg. 

A belépő nyomtató már nettó 2 997 000 Ft-tól 
elérhető azok számára, akiknek elegük van a 
technológiai korlátokból. 
Aki üzletileg arról álmodik, hogy 
  azonnal
  olcsón
  minőséget nyomtasson szinte bármire, a töké-

letes technológiát találta meg az új Latex nyom-
tatókban.

Miért vívták ki ezt a nagy szakMai 
lelkesedést az l300-asok? 

Minőség és gyorsaság – a sebességek 
legeslegje
Ügyfeleid magas elvárások elé állítanak? Mostan-
tól nem kell szabadkoznod, mert képes leszel vál-
tozatos alapanyagokra nyomtatni magas minőség-
ben, alacsony gyártási költségek mellett, rövid idő 
alatt, már akár 91 m²/óra nyomtatási sebességgel. 

elképesztő karcállóság – lerövidített 
gyártási átfutási idő
Mostantól elhagyhatod a laminálást! Az új Latex 
831-es festék karcállósága utolérhetetlen. Messze 
felülmúlja azt, amit egy ecosolvent vagy solvent 
festék tud vinylen vagy ponyván. 

változatosabb textilfelhasználás  
– kezeletlen felületek nyoMtatása
Olcsóbb, kezeletlen textileket is megnyomtat-
hatsz közvetlenül, egyetlen lépésben. Ráadásul 
nyomatod azonnal laminálható, mert teljesen 
szárazon jön ki a nyomtatóból.
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beltéri alkalMazások  
– környezetbarát nyoMatok
Új szegmens nyílik meg előtted... Tudtad? A HP 
harmadik generációs nyomtatóival már gyárt-
hatsz tapétát olyan helyekre is, ahova eddig a 
nyomat erős szaga (UV) vagy az oldószer tartal-
ma miatt (ecosolvent) nem fogadták el.

optiMizer – a totális színállandóság 
biztosítéka 
A harmadik generációs latex technológiának 
köszönhetően a színek 95%-a 2∆E 2000 tarto-
mányba esik.

Új fűtőegység – brutális gyorsaság
A nagy teljesítményű fűtőegység segítségével 
még kevesebb energia  felhasználása mellett, 
még gyorsabban készítheted el nyomataidat, ki-
váló minőségben még a hőérzékeny alapanya-
gokra is.

40%-kal rövidebb gyártási idő,  
több profit!
A latex nyomatok szárazon és utófeldolgozásra 
készen jönnek ki a nyomtatóból. Nem kell 24 
vagy akár 48 órát várnod, mielőtt nekiállsz az 
utófeldolgozásnak, és nem kell drága szárító be-
rendezésre költened.

A legyőzhetetlenséged MOST kezdődik!

Bővebb információ: www.eurojet.hu

Németh Henriett
kereskedelmi képviselő
Telefon: +36 20 474 8158

Kovács István
kereskedelmi vezető
Telefon: +36 20 204 0074 

Légy legyőzhetetlen
  

 

Ismerd meg a HP Latex 3. generációs nyomtatócsaládot, amely egyesíti a megfizethetőséget és 
a sokoldalúságot! Azonnal száraz nyomatok, verhetetlen karcállóság, szagtalan, környezetbarát  
technológia. A HP Latex 300 család nyomtatóival üzleted fejlődése elkerülhetetlen.

Tökéletes minőség, gyorsan, olcsón! 
Legyőzhetetlen kombináció!

További információkért látogasd meg: 
www.eurojet.hu


