Amplie suas oportunidades
de decoração de parede
Solução HP WallArt

Entre no mercado da decoração de parede personalizada de alto valor para
residências, varejo ou espaços comerciais que inclui revestimentos de parede
e pôsteres a decalques para parede1 e telas. Do layout da parede à
impressão, o HP WallArt2 torna tudo muito simples.
O HP WallArt é sinônimo de design simplificado
Permita que seus clientes assumam controle da criatividade. Com uma ferramenta de design simples e fácil de usar, os clientes
podem iniciar seus próprios projetos usando fotos pessoais, sua própria galeria de imagens ou pesquisando em uma ampla
biblioteca de imagens de alta qualidade, que inclui designs e trabalhos artísticos, como o Fotolia3, parceiro líder de mercado nesse
segmento. Projete paredes personalizadas com as dimensões reais e gere visualizações tridimensionais. A aprovação é super
simples: os modelos são criados em minutos e, depois, podem ser compartilhados usando a nuvem, com todos os envolvidos.

Acelere a produção
Veja sua produção decolar com etapas manuais reduzidas. Arquivos prontos para impressão são gerados automaticamente na
nuvem. Soluções dos principais parceiros — RIPs e cortadores Fotoba, por exemplo — são integrados ao fluxo de trabalho. Até
mesmo a instalação é simplificada com painéis pré-configurados e instruções de instalação.

Seja ousado
Assuma o controle deste mercado. Entre em contato com clientes através do seu próprio site da Web, usando sua marca. Defina
seu próprio gerenciamento de conteúdo e arquive projetos nas suas próprias pastas. Dê mais tempo a seus desenvolvedores de
software com APIs que o ajudam a concluir a integração Web/impressora. Ofereça uma experiência de design de última geração —
com o aplicativo para iPad,4 o design pode ser feito no local, usando imagens da própria parede.
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Os arquivos impressos para decalques de parede não incluem linhas de corte no contorno ou marcas de corte.
Requer uma conta do HP WallArt, conexão de Internet e um dispositivo habilitado para Internet conectado. Para mais informações, acesse hpwallart.com.
Há um número limitado de imagens gratuitas. Há outras imagens disponíveis, que podem ser adquiridas pelo cliente.
Aplicativo para tablet compatível com dispositivos iPad e Android.

Solução HP WallArt

Visão geral do produto HP WallArt
Principais aplicações

Revestimentos de parede, murais de parede, pôsteres, telas e decalques de parede5

Segmento

Varejo, comercial, residencial e turismo

Recursos

Projeto, visualização em 3D, compartilhamento de trabalho, arquivos automáticos em PDF para impressão, criação
de instruções de instalação personalizadas e kit para desenvolvedores que permite integração com sites da Web

Tipos de imagens
compatíveis

JPG, TIFF, EPS, PNG, PDF

Requisitos mín. do sistema

Adobe Acrobat instalado, conexão de Internet e navegador de Internet

App para iPad

Acesso móvel à Solução HP WallArt

Disponibilidade de idiomas

Inglês, árabe, catalão, chinês, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, italiano, japonês,
norueguês, polonês, português, russo, espanhol, sueco, chinês tradicional simplificado, turco

Armazenamento

Em nuvem de 500 GB

Tecnologia premiada
A European Digital Press Awards indicou a Solução HP WallArt como a melhor solução de aplicação especial graças a
sua percepção de ponta a ponta, fácil implementação e abordagem "pronta para uso".

Impressoras recomendadas

Impressora
HP Látex 310

Impressora
HP Látex 330

Impressora
HP Látex 360

Impressora
HP Látex 850

Impressora
HP Látex 3000

(antiga impressora industrial
HP Scitex LX850)

Largura máxima da mídia

137,1 cm (54")

162,5 cm (64")

162,5 cm (64")

320 cm (126")

320 cm (126")

Rolos duplos

N/A

N/A

N/A

2 x 152 cm (60 in)

2 x 160 cm (63 in)

Versatilidade de mídia

Não têxtil revestida e não revestida, vinil revestido com tecido, vinil revestido com papel,7 papel sem PVC pré-colado3, autocolantes, entre
outros

Qualidade da imagem

1200 dpi, 6 cores

1200 dpi, 6 cores

1200 dpi, 6 cores

1200 dpi, 6 cores

Velocidades de impressão

Até 48 m2/hr (517 pés2/h)

Até 50 m2/hr (538 pés2/h)

Até 91 m2/hr (980 pés2/h)

Até 177 m2/hr (1905 pés2/h) Até 180 m²/hr (1950 pés2/h)

Carregamento de mídia

Até 25 kg (55 lb)

Até 42 kg (92.6 lb)

Até 42 kg (92.6 lb)

Até 130 kg (286 lb)
Até 2 x 60 kg (132 lb)

1200 dpi, 6 cores

Até 160 kg (350 lb)
Até 2 x 70 kg (155 lb)

* Nota: A Solução HP WallArt também é compatível com as impressoras: HP Designjet L65500, HP Designjet Série L25500, HP Látex 260 (antiga HP Designjet Série L26500), HP Látex 280 (antiga HP Designjet Série
L28500), HP Látex 600 (antiga impressora industrial HP Scitex LX600), HP Látex 820 (antiga impressora industrial HP Scitex LX820), impressoras industriais HP Scitex FB500 e HP Scitex FB700.
PRODUCT CERTIFIED
FOR REDUCED
ENVIRONMENTAL
IMPACT. VIEW SPECIFIC
ATTRRIBUTES
EVALUATED:
UL.COM/EL UL 2801

PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
UL.COM/GG
UL 2818

Nossos parceiros de
soluções

Crie um ambiente mais saudável, dentro e fora8
Aceite apenas padrões ambientais de alto nível. As tintas látex HP à base de água ajudam a melhorar o ambiente de
trabalho. Impressões sem cheiro são adequadas para uso até mesmo em ambientes de escolas, centros médicos e
restaurantes.
• As tintas látex HP possuem o certificado ECOLOGO® da UL e atendem a diversos critérios rigorosos relacionados à
saúde humana9
• As tintas látex HP receberam o certificado GOLD da GREENGUARD e são certificadas de acordo com padrões para
baixa emissão química em ambientes internos10
Os arquivos impressos para decalques de parede não incluem linhas de corte no contorno ou marcas de corte.
AAplicativo para tablet compatível com dispositivos iPad e Android.
7
Papel de parede da HP sem PVC; análises químicas demonstraram cloro molecular abaixo de 200 ppm. A presença de cloro é atribuída ao cloro residual usado no processo de
fabricação do papel, e não devido à presença de PVC.
8
Com base em uma comparação entre a tecnologia de tinta látex HP 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.
9
A certificação ECOLOGO da UL para UL 2801 demonstra que uma tinta atende a vários critérios rigorosos relacionados à saúde humana e a considerações ambientais (consulte
ul.com/EL).
10
A certificação GOLD do GREENGUARD para UL 2818 demonstra que os produtos são certificados de acordo com os padrões do GREENGUARD em termos de baixa emissão química
em ambiente interno durante o uso do produto. Para mais informações, acesse ul.com/gg or greenguard.org.
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Saiba mais e se inscreva hoje mesmo em
hpwallart.com
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