
งานพิมพ ์6 แบบท่ีสามารถชว่ยเพ่ิม
ผลก�าไร ให้คุณมากยิ่งข้ึน

ค้นพบการน�างานพิมพข์นาดใหญ ่6 แบบไป ใช้ ซึง่สามารถชว่ยให้การ
ด�าเนินงานด้านการพิมพข์องคณุเติบโตท้ังในด้านปรมิาณและมลูค่า1

1 อ้างอิงจากงานวิจัยของ HP ทีด่�าเนินการเมือ่เดือนกรกฎาคม 2020 โดยส�ารวจจากผู้ ให้บรกิารด้านงานพิมพ ์100 รายทัว่สหรัฐอเมรกิา เยอรมนี และอินเดีย
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2

การพมิพง์านขนาดใหญยั่งคงใหผ้ลก�าไรไดอ้ยา่งตอ่เนื่ อง แตก่ารใชง้านหลัก ๆ 
ท ีพ่บเหน็ไดง้า่ยโดยทัว่ไป ไดแ้ก ่ป้าย โปสเตอร ์ เป็นตน้ ซ ึง่ถกูน�ามาใหบ้รกิารเชงิ
พาณิชย ์ ผ ู้ ใหบ้รกิารดา้นงานพมิพท์ ีเ่นน้หนักไปท ีง่านท ี่ ใหผ้ลตอบแทนสงู คอื
ผ ูท้ ีอ่ย ู่ ในต�าแหน่งท ีส่ามารถควา้ผลก�าไรท ีส่งูกวา่ตอ่ไป ในอนาคต

ท่ี HP เราเพ่ิงได้ท�าการวิจัยในเดือนกรกฎาคม 2020 โดยวิเคราะหผ์ู้ ให้บรกิารด้าน
งานพิมพ ์(PSP) 100 รายท่ัวสหรัฐอเมรกิา เยอรมนี และอินเดีย เพ่ือประเมินการ
ใช้งานพิมพท่ี์ ให้ผลก�าไรมากท่ีสดุในอตุสาหกรรม2 ผลลัพธเ์ผยให้เห็นวา่การใช้งาน
พิมพบ์างประเภทมีมลูค่ามากกวา่ ท้ังตอ่ลกูค้าและผลลัพธส์ดุท้ายทางธรุกิจ

เรายังพบอีกด้วยวา่ผู้ ให้บรกิารด้านงานพิมพจ์�านวนมากมักหันไปเลือกจ้างงานจาก
ภายนอก เพ่ือผลิตงานท่ี ให้ผลตอบแทนสงูและก�าลังเป็นท่ีต้องการเหลา่น้ี

ในหน้าถัดไปจากน้ี คณุจะพบข้อมลูเชงิลึกโดยละเอียดจากการตรวจสอบสบืค้นของเรา  
รวมถึงวิธตี่าง ๆ ท่ีส�าคัญท่ีเครือ่งพิมพ ์HP Latex 700 และ 800 สามารถชว่ย
คณุใช้ข้อมลูเชงิลึกเหลา่น้ีเพ่ือรับงานได้มากข้ึน ท�างานภายในบรษัิทของตนมากข้ึน 
ลดค่าใช้จา่ย เพ่ิมผลก�าไร และสง่งานทันก�าหนดการได้มากข้ึน

บทน�ำ

2 การส�ารวจเชงิคณุภาพด้วยการแชรห์น้าจอ (ประมาณ 30 นาที) โดยเป็นการสัมภาษณผ์า่นทางโทรศัพท์ โดยมีคอมพิวเตอรช์ว่ย เทคนิคการส�ารวจผา่นทางโทรศัพทซ์ึง่ผู้สัมภาษณป์ฏิบัติตาม
สครปิตที์แ่อปพลิเคชันซอฟตแ์วร ์ ให้มา ชว่ยให้ผู้ตอบแบบส�ารวจเห็นค�าถามและสิง่เร้าต่าง ๆ เมือ่ถามแต่ละค�าถาม ผู้ตอบแบบส�ารวจได้รับตัวอยา่งงานพร้อมค�าอธบิาย จากน้ันจะถกูถามดังน้ี  
1) ผู้ตอบแบบส�ารวจจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเท่าใด 2) คาดหวังผลก�าไรงานพิมพเ์ท่าใด 3) น่ีเป็นประเภทงานทีค่ณุต้องการจ้างงานจากภายนอกหรอืไม่
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ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 W และ 800 W

ส ือ่วัสดุ

2 มีชดุสือ่สิง่พิมพอี์กมากมายทีมี่ข้อมลูกลิน่ทีแ่ตกต่างกันมาก สือ่สิง่พิมพบ์างประเภทมีผลต่อการสง่กลิน่เมือ่สัง่พิมพอ์อกมาแล้ว
3 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% สิง่พิมพป์ระดับตกแต่งกระจกหน้าต่างที่ ใช้หมึกสขีาว: 44%
4 มีหมึกสขีาวส�าหรับเครือ่งพิมพ ์HP Latex ซรีสี ์700 W และ 800 W สขีาวทีข่าวทีส่ดุโดยใช้เทคโนโลยี ISO/DIS 23498 เมือ่เทียบกับตัวเลือกอืน่ ๆ จากคู่แขง่ที่ ใช้เทคโนโลยีตัวท�าละลายและ
อัลตราไวโอเลตทีมี่ราคาต� ่ากวา่ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ ณ เดือนพฤษภาคม 2020 ท�าการทดสอบความทึบของสดี�าทีเ่กาะติดกับพืน้ผิวไวนิล (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดการพิมพ ์UF 
160% โดยใช้ตลับหมึกสขีาว White Latex Ink รุน่ HP 832 ขนาด 1 ลิตรกับเครือ่งพิมพ ์HP Latex 700 W และใช้ตลับหมึก 873 White Latex Ink ขนาด 3 ลิตรกับเครือ่งพิมพ ์HP Latex 
800 W ความทึบแสงทีม่องเห็นได้ = 91%

สิง่พิมพป์ระดับตกแตง่กระจกหน้าตา่งคืองานท่ีผู้ ให้บรกิารด้านการพิมพ ์ ให้คะแนนวา่เป็น
งานพมิพท์ ี่ ใหผ้ลตอบแทนสงูท ีส่ดุ

ภาพกราฟิกตกแตง่กระจกหน้าตา่งท�าก�าไรให้แกผู่้ ให้บรกิารงานพิมพ ์ ได้สงูกวา่มาก โดย 
เฉพาะอยา่งย่ิงการใช้หมึกสขีาวบนสติกเกอร ์ ใส การใช้งานพิมพป์ระเภทน้ีสามารถสร้าง 
ก�าไรสงูข ึน้ถงึ 10 เปอรเ์ซน็ต ์3

สิง่พิมพต์กแต่ง
กระจกหน้าต่าง

1

สติกเกอร ์ ใสติดกระจก ติดแปะงา่ย ๆ  
ใช้หมึกสขีาวในโหมดสปอตไวท์

สขีาวความทึบสงูท่ีทนทาน ไมซ่ดีเหลือง4

หมึกพิมพมี์ความยืดหยุน่ ชว่ยให้ตัดติดตกแตง่ได้ โดยงา่ย
สะดวกสบายไปกับระบบหมึกสขีาวอันชาญฉลาดของ HP ท่ีมีระบบหมึกไหลเวียน และการท�าความสะอาดหัวพิมพ ์โดยอัตโนมัติ 
ชว่ยไม่ ให้หมึกอดุตันและลดรอบการล้างหัวพิมพด้์วยตัวเองได้เป็นอยา่งดี
ผลิตงานพิมพท่ี์ ไร้กล่ิน2 ส�าหรับใช้งานภายในอาคาร

งานพิมพ ์6 แบบท่ีสามารถชว่ยเพ่ิมผล
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ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 W และ 800 W

ส ือ่วัสดุ

สติกเกอรป์ระดับกระจกหน้าตา่งให้ผลก�าไรสงูและสามารถตัง้ราคาสงูได ้5

ให้งานพิมพมี์สสัีนท่ีดีย่ิงกวา่บนสือ่วัสดท่ีุ โปรง่แสงและโปรง่ใส โดยใช้หมึกสขีาวในงานพิมพป์ระเภทน้ี 

4

สติกเกอรป์ระดับ
หน้าต่าง

2

สติกเกอรฟิ์ลม์ใส ใช้หมึกสขีาวในโหมด 
โอเวอรฟ์ลัด

สขีาวความทึบสงูท่ีทนทาน ไมซ่ดีเหลือง6

หมึกพิมพมี์ความยืดหยุน่ ชว่ยให้ตัดติดตกแตง่ได้ โดยงา่ย
พิมพแ์ละตัดตกแตง่ภาพกราฟิกแบบไร้ขอบได้ โดยไมม้่วนตัว
ผลลัพธย์อดเย่ียมบนสติกเกอรฟิ์ลม์ใส สามารถติดได้ท้ังจากด้านหน้าและด้านหลัง

5 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% สติกเกอรป์ระดับกระจกหน้าต่าง 2 ชัน้: 39%
6 มีหมึกสขีาวส�าหรับเครือ่งพิมพ ์HP Latex ซรีสี ์700 W และ 800 W สขีาวทีข่าวทีส่ดุโดยใช้เทคโนโลยี ISO/DIS 23498 เมือ่เทียบกับตัวเลือกอืน่ ๆ จากคู่แขง่ที่ ใช้เทคโลยีตัวท�าละลายและ
อัลตราไวโอเลตทีมี่ราคาต� ่ากวา่ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ ณ เดือนพฤษภาคม 2020 ท�าการทดสอบความทึบของสดี�าทีเ่กาะติดกับพืน้ผิวไวนิล (L*:4.16 – a:0,48-b:2,34) ด้วยโหมดการพิมพ ์
UF 160% โดยใช้ตลับหมึกสขีาว White Latex Ink รุน่ HP 832 ขนาด 1 ลิตรกับเครือ่งพิมพ ์HP Latex 700 W และใช้ตลับหมึก White Latex Ink รุน่ HP 873 ขนาด 3 ลิตรกับเครือ่งพิมพ ์
HP Latex 800 W ความทึบแสงทีม่องเห็นได้ = 91%
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ขอ้มูลเชงิลึกท่ีส�าคัญ

ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800

ส ือ่วัสดุ

งานพิมพบ์นผ้า
โปรง่แสง

3

ผลิตภัณฑท่ี์ ให้ผลก�าไรสทุธิ ในระดับแนวหน้า ซึง่โดยสว่นใหญมั่กจ้างท�าจากภายนอก7

ประเภทงานพิมพจ์�านวนมาก8

ผ้าโพลีเอสเตอร ์ โปรง่แสง

7 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% งานพิมพบ์นผ้าโปรง่แสง: 40%
8 ได้รับการจัดให้อยู่อันดับ 5 ของงานพิมพที์ล่กูค้าใช้บรกิารในปรมิาณมากทีส่ดุในปี 2019 และถูกจัดให้เป็นตัวขับเคลือ่นปรมิาณงานพิมพที์่ ได้คะแนนจากผู้ตอบแบบส�ารวจไป 24%
9 มีชดุสือ่สิง่พิมพอี์กมากมายทีมี่ข้อมลูกลิน่ทีแ่ตกต่างกันมาก สือ่สิง่พิมพบ์างประเภทมีผลต่อการสง่กลิน่เมือ่สัง่พิมพอ์อกมาแล้ว
10 ประสทิธภิาพอาจแตกต่างกันไปตามสือ่สิง่พิมพ ์โปรดดขู้อมลูเพิม่เติมที ่hp.com/go/mediasolutionslocator โปรดใช้เน้ือผ้าที่ ไมยื่ดเพือ่ให้ ได้ผลลัพธที์ดี่ทีส่ดุ ต้องใช้แผน่เก็บหมึกเพิม่เติม
ส�าหรับเน้ือผ้าหรอืพืน้ผิวทีมี่รูพรนุ

ให้สสัีนสดใสแม้ต้องพิมพด้์วยความเรว็สงู และให้ความเปรยีบตา่งท่ีน่าทึง่เมือ่ใช้หมึกสดี�าล้วน
ผลิตงานพิมพแ์บบไร้กล่ิน9 
พิมพบ์นผ้าโพลีเอสเตอร ์ผ้าฝ้าย และผ้าท่ีมีรูพรุน10 ได้ โดยตรง โดยจะเคลือบทับหมึกพิมพห์รอืไมก็่ ได้
สนุกไปกับการพิมพบ์นผ้าท่ี ไร้ปัญหายุง่ยากด้วยท่ีเก็บหมึก10
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ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800

ส ือ่วัสดุ

วอลเปเปอรป์ระดับ
ผนังภายในอาคาร
ส�าหรบัค้าปลีกหรอื
ประดับตกแต่ง

4

มีผลก�าไรมากกวา่ค่าเฉล่ียท่ัวไป11 และปรมิาณงานพิมพม์ากข้ึน12

เป็นงานพิมพท่ี์เป็นท่ีต้องการสงู แตมั่กถกูน�าไปจ้างผลิตจากภายนอก13

สติกเกอรห์รอืวอลเปเปอร ์

หมึกอัดแน่นด้วยเม็ดส ีจึงให้สสัีนสดใสแม้ต้องพิมพด้์วยความเรว็สงู
มอบสสัีนท่ีสม�า่เสมอและการพิมพซ์�้าระหวา่งพ้ืนท่ีพิมพ ์
สเีทาธรรมชาติท่ียอดเย่ียม
ใช้หมึก HP Latex Inks สตูรน�า้ของแท้ท่ีมีการรับรองคณุภาพด้านการเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมท่ีลกูค้าของคณุให้ความ
ส�าคัญ14

11 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% วอลเปเปอรป์ระดับผนังภายในอาคาร: 35%
12 ได้รับการจัดให้อยูอั่นดับ 4 ของงานพิมพที์ล่กูค้าใช้บรกิารในปรมิาณมากทีส่ดุในปี 2019 และถกูจัดให้เป็นตัวขับเคลือ่นปรมิาณงานพิมพที์่ ได้คะแนนจากผู้ตอบแบบส�ารวจไป 28%
13 ผู้ตอบแบบส�ารวจระบุวา่ต้องจ้างบรษัิทอืน่ผลิตวอลเปเปอรป์ระดับผนังภายในอาคารประมาณ 36% (งานทัง้หมดหรอืบางสว่น)
14 การรับรองมาตรฐาน UL ECOLOGO® ระดับ UL 2801 แสดงให้เห็นวา่หมึกพิมพมี์คณุภาพตามข้อก�าหนดทีเ่ข้มงวดวา่ด้วยอายงุานพิพมที์อิ่งตามลักษณะทีห่ลากหลาย ซึง่ต้องค�านึงถึงสขุ
อนามัยและความใส่ ใจต่อสิง่แวดล้อม (ดเูพิม่เติมที ่ul.com/EL) การรับรองมาตรฐาน UL GREENGUARD Gold ระดับ UL 2818 แสดงให้เห็นวา่ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ  
ของ UL GREENGUARD วา่มีการปล่อยสารเคมีสูอ่ากาศภายในอาคารระหวา่งการใช้งานพิมพ ์ ในปรมิาณต�่า ในห้องทีต่กแต่งอยา่งทัว่ถึงและไมจ่�ากัดขนาดที ่33.4 ตร.ม. (360 ตารางฟตุ) ใน
สภาพแวดล้อมแบบส�านักงาน และขนาด 94.6 ตร.ม. (1,018 ตารางฟตุ) ในสภาพแวดล้อมแบบห้องเรยีน ดขู้อมลูเพิม่เติมได้ที ่ul.com/gg
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ขอ้มูลเชงิลึกท่ีส�าคัญ

ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800

ส ือ่วัสดุ

ภาพกราฟิก
ติดพ้ืน 

5

ท�าก�าไรได้อยา่งมีประสทิธภิาพ มากกวา่ก�าไรข้ันต้นโดยเฉล่ีย15

หน่ึงในงานพิมพท่ี์เป็นท่ีต้องการสงูสดุของปี16 เพ่ือใช้เป็นป้ายติดเตือนด้านสขุภาพ การค้า
ปลีก และบนพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ

งานพิมพป์ระเภทกราฟิกติดพ้ืนน้ีถกูน�าออกไปจ้างผลิตจากภายนอกเกือบ 1 ใน 517

สติกเกอรผิ์วด้าน

ไมจ่�าเป็นต้องใช้ Overcoat เมือ่ต้องเคลือบชิ้นงานอยูแ่ล้ว
ชว่ยให้ ไมต้่องเคลือบส�าหรับงานพิมพท่ี์มีอายใุช้งานในระยะเวลาส้ัน ๆ เปล่ียนมาเคลือบงานพิมพด้์วย HP Latex 
Overcoat18

15 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% ภาพกราฟฟิกตกแต่งพืน้ภายในอาคาร/กลางแจ้ง: 34%
16 ถกูจัดให้อยูอั่นดับแรกของงานพิมพที์มี่อปุสงคเ์พิม่ขึน้สงูสดุที่ ได้คะแนนจากผู้ตอบแบบส�ารวจไป 24%
17 ผู้ตอบแบบส�ารวจระบุวา่ต้องจ้างบรษัิทอืน่ผลิตภาพกราฟิกติดพืน้ประมาณ 20% (งานทัง้หมดหรอืบางสว่น)
18 การเคลือบด้วย HP Latex Overcoat ชว่ยปรับปรงุประสทิธภิาพการทนทานต่อการขีดขว่นบนงานพิมพแ์บบต้นทนุต� ่า ทีก่ารเคลือบอาจไมส่ามารถท�าได้ หรอืราคาอาจจะสงูเกินไป การต้านทานการ
ขีดขว่นอ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP ณ เดือนธันวาคม 2019 ด้วยเทคโนโลยี ISO1518-2:2011 ประมาณการโดย HP Media Performance Lab จากการทดสอบสือ่สิง่พิมพห์ลาก
หลายชนิด
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ขอ้มูลเชงิลึกท่ีส�าคัญ

ประโยชนจ์ากการพมิพด์ว้ยเคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800

ส ือ่วัสดุ

8

ผืนผ้าใบ
แบบยดืได้ 

6

หน่ึงในสามประเภทงานพิมพ ์ ในปรมิาณมากและมีสร้างผลก�าไรสงู19 

มักถกูน�าไปจ้างผลิตจากภายนอก20

แคนวาส

พิมพรู์ปภาพท่ีมีสสัีนเต็มอ่ิมด้วยความเรว็สงูถึง 25 ตร.ม./ชม. (269 ตารางฟตุ/ชม.)21 
หมึกของ HP Latex มีความยืดหยุน่ ชว่ยไม่ ให้ภาพพิมพแ์ตกเมือ่ต้องพับหรอืม้วน
ก้าวเข้าสูว่งการงานพิมพส์�าหรับประดับตกแตง่โดยใช้หมึกของ HP Latex สตูรน�า้

19 ก�าไรขัน้ต้นเฉลีย่โดยรวมของบรษัิททีร่ายงาน: 31.5% แคนวาส: 34%
20 ผู้ตอบแบบส�ารวจระบุวา่ต้องจ้างบรษัิทอืน่ผลิตภาพกราฟิกติดพืน้ประมาณ 46% (งานทัง้หมดหรอืบางสว่น)
21 25 ตร.ม./ชม. (269 ตารางฟตุ/ชม.) ภายในอาคารโดยเครือ่งพิมพ ์HP Latex ซรีสี ์800 โหมดท�างานในอาคาร (สติกเกอร)์ 6-Pass 100% อ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP ประจ�าเดือน
กันยายน 2020 รว่มกับ Avery 3001 โดยความเรว็ในการพิมพอ์าจแตกต่างกันไปตามกลไกการพิมพที์ป่รับเปลีย่นได้เพือ่หลีกเลีย่งการผลิตภาพพิมพที์มี่ข้อบกพรอ่ง
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นอกเหนือจากงานพิมพท่ี์ ให้ผลตอบแทนสงูท่ี ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น คณุยังสามารถรับงานพิมพ ์
ประเภทอ่ืน ๆ โดยใช้เคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800 ซ ึง่ใหผ้ลลัพธท์ ีย่อดเย ีย่ม

สตกิเกอรต์ดิยานพาหนะ
งานพิมพอ์อกมาแห้งทันที สามารถน�า
ไปเคลือบได้ทันที หมึกพิมพข์อง HP 
Latex ท่ีมีความยืดหยุน่ชว่ยอ�านวย
ความสะดวกในการติดต้ังงานพิมพ ์ 
รับรองคณุภาพโดย 3M™ MCS™ 
Warranty โดย 3M และ Avery ICS 
Performance Guarantee22

กระดาษโปสเตอร ์
คณุภาพงานพิมพย์อดเย่ียมแม้อยู่
บนแผน่กระดาษพิมพอ์อฟเซต็แบบ
ด้ังเดิม

ฟิลม์โพลเีอสเตอรแ์บบ
โปรง่แสง
 ให้สสัีนท่ีอ่ิมเต็มแม้พิมพด้์วยความเรว็
สงู ให้ความเปรยีบตา่งท่ีน่าทึง่เมือ่ใช้
หมึกพิมพส์ดี�าล้วน

ป้ายปราศจาก PVC แบบทบึ
แสง
เทคโนโลยี HP Latex ท่ี ใช้ ใน
ป้ายท่ีปราศจาก PVC คือผลงานท่ี
สมบูรณแ์บบ!
งานพิมพท่ี์ทนทานตอ่การขีดขว่น
โดยใช้การเคลือบงานพิมพด้์วย  
HP Latex Overcoat23

การ ใชกั้บงานพิมพป์ระเภทอ่ืน ๆ

+

สตกิเกอรแ์ละฉลาก
ข้อความสดุคมชัด แม้ขนาดจะเล็ก
เพียง 4 จุด 
ตัดสติกเกอรแ์บบไร้ขอบได้ โดยไมม้่วนงอ

วอลเปเปอรผ์า้แบบไมม่ ี
เสน้ใย
ใช้หมึก HP Latex Inks สตูรน�า้
ของแท้ท่ีมีการรับรองคณุภาพเพ่ือ
พิมพง์านตกแตง่ผนัง24

22 ขอบเขตการรับประกันแตกต่างกันไปตามภมิูภาค โปรดดขู้อมลูเกีย่วกับการรับประกันทีมี่ ในประเทศของคณุที ่graphics.averydennison.com และ 3Mgraphics.com อาจมีข้อจ�ากัดบางประการ
ในการรับประกัน 
23 การเคลือบพืน้ผิวงานพิมพด้์วย HP Latex เพิม่ประสทิธภิาพการต้านทานการขีดขว่นในผลงานพิมพที์มี่ต้นทนุต� ่า ทีก่ารเคลือบลามิเนตไมส่ามารถท�าได้หรอือาจมีราคาแพงเกินไป การต้านทานการขีด
ขว่นอ้างอิงจากการทดสอบภายในของ HP ณ เดือนธันวาคม 2019 ด้วยเทคโนโลยี ISO1518-2:2011 ประมาณการโดย HP Media Performance Lab จากการทดสอบสือ่สิง่พิมพห์ลากหลายชนิด
24 การรับรองมาตรฐาน UL ECOLOGO® ระดับ UL 2801 แสดงให้เห็นวา่หมึกพิมพมี์คณุภาพตามข้อก�าหนดทีเ่ข้มงวดวา่ด้วยอายงุานพิมพที์อิ่งตามลักษณะทีห่ลากหลาย ซึง่ต้องค�านึงถึงสขุอนามัย
และใส่ ใจต่อสิง่แวดล้อม (ดเูพิม่เติมที ่ul.com/EL) การรับรองมาตรฐาน UL GREENGUARD Gold ระดับ UL 2818 แสดงให้เห็นวา่ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ ของ UL 
GREENGUARD วา่มีการปล่อยสารเคมีสูอ่ากาศภายในอาคารระหวา่งการใช้งานพิมพ ์ ในปรมิาณต�่า ไมจ่�ากัดพืน้ทีก่ารตกแต่ง ไมว่า่จะตกแต่งทัง้ห้องขนาดที ่33.4 ตร.ม. (360 ตารางฟตุ) ในสภาพ
แวดล้อมแบบส�านักงาน หรอืขนาด 94.6 ตร.ม. (1,018 ตารางฟตุ) ในสภาพแวดล้อมแบบห้องเรยีน ดขู้อมลูเพิม่เติมได้ที ่ul.com/gg
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งานวิจัยของเราพบวา่งานพมิพท์ ี่ ใหผ้ลก�าไรสงูสดุเกอืบสองเทา่ ไดแ้ก ่ภาพกราฟิก
ตกแตง่กระจกหน้าตา่ง ผ้าประดับตกแตง่ในระยะส้ัน และภาพกราฟิกแบบโปรง่แสง
ผลติโดยใชห้มกึ HP Latex สะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรยีบด้านการแขง่ขันสดุโดด
เดน่ของเทคโนโลยีท่ีสามารถพิมพป้์ายและงานพิมพส์�าหรับประดับตกแตง่ รวมถึงมี
ศักยภาพของหมึกสขีาวคณุภาพยอดเย่ียม

งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นวา่ HP Latex เป็นเทคโนโลยที ีอ่ตุสาหกรรมเลอืกส �าหรบั
ผลติงานพมิพท์ ี่ ใหผ้ลตอบแทนสงูสดุ ชว่ยท�าให้ผู้ ให้บรกิารด้านงานพิมพส์ามารถ
ผลิตชิ้นงานด้วยบรษัิททา่นเองมากกวา่จ้างผลิตจากภายนอก ดังน้ันจึงสามารถเพ่ิม
ผลก�าไรขัน้ตน้โดยเฉล ี่ยไดส้งูกวา่ 30%25

เครือ่งพิมพ ์HP Latex ซรีสี ์700 และ 800 รุน่ใหม ่ปรบัปรงุประสบการณข์อง
ลกูคา้ไดตั้ง้แตแ่รก ชว่ยกระตุ้นการเติบโตของธรุกิจ และพร้อมปรับตัวตามความ
ต้องการในอนาคต ชว่ยเพ ิม่ผลก�าไรและเพ ิม่มลูคา่ใหง้านในรปูแบบใหมด่ว้ย
เคร ือ่งพมิพ ์ HP Latex ซรีสี ์ 700 และ 800 ลงทนุอยา่งมีประสทิธภิาพในวันน้ี
เพ่ือธรุกิจท่ีดีย่ิงข้ึนในอนาคต

ดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี hp.com/go/latex800printer
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25 ส�าหรับงานพิมพที์  ่ให้ผลก�าไรสงูสดุตามทีร่ะบุในงานวิจัย (ก�าไรขัน้ต้นสงูสดุ 44%) ผ้ตูอบแบบส�ารวจโดยเฉลีย่ 60% ระบุวา่ตนใช้เทคโนโลยี HP Latex เพือ่ผลิตงานพิมพป์ระเภทดังกล่าวเทียบกับ 
เทคโนโลยีการพิมพข์องบรษัิ ทอืน่ ๆ  
© Copyright, 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมลูทีป่รากฏอยู่ ในเอกสารฉบับน้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบ การรับประกันส�าหรับผลิตภัณฑแ์ละบรกิารของ HP 
จะระบุไว้ ในค�าชีแ้จงวา่ด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ ง่แนบมากับผลิตภัณฑห์รอืบรกิารน้ัน ๆ ห้ามมิ ให้ตีความเน้ือหาใด ๆ ทีแ่สดงวา่เป็ นการรับประกันเพิม่เติม HP ขอสงวนสทิธิ ์ ีจ่ะไมรั่บผิดชอบ 
ต่ อข้ อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่ วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในท่ีน้ี
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