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เอชพีปรับปรุงความสามารถในการประยุกต์ใช้ งาน                   
ที่หลากหลาย ความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพของ
เวิร์คโฟลว์ส าหรับลูกค้าขนาดใหญ่ 
ทางเลือกใหม่ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์มีข้อได้เปรียบของ
งานพิมพ์ดิจิตอลมูลค่าสูงในตลาดงานป้ายและดิสเพลย์ 
 
 
เทล อาวีฟ – ประเทศอิสราเอล - 13 มีนาคม 2555 – เอชพีได้คิดค้นโซลูชั่นใหม่
ในกลุ่มสินค้าที่เป็นเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ 
ครองส่วนแบ่งในตลาดป้ายและดิสเพลย์ได้มากขึ้น ควบคู่กับการขยายธุรกิจไป
พร้อมๆ กับความสามารถในการประยุกต์ ใช้งานอย่า งหลากหลายและ
ความสามารถในการผลิตที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
 

ข้อเสนอใหม่รวมถึง: 
– HP FB225 White Scitex Ink และ HP Scitex FB7500/FB7600 White Ink 

Kit ซึ่งจะช่วยให้ได้งานพิมพ์ความทึบแสงสูงด้วยหมึกสีขาว และสีที่มี              
ความอิ่มตัวสูงบนการใช้งาน(1) หลากประเภท 

– HP SmartStream Production Analyzer ส าหรับ HP Scitex ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูลและการควบคุมการด าเนินการที่สมบูรณ์แบบ
เพียงหนึ่งเดียวที่รองรับผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ที่มีฟอร์แมทขนาดใหญ่ 

– โซลูชั่นที่ละเอียดครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์คโฟลว์ รวมถึง 
Hostert Automatic Loader และความสามารถในป้อนวัสดุแบบใหม่ส าหรับ 
HP Scitex FB7600 Industrial Press 
 

“ลูกค้าของเราสามารถโฟกัสงานพิมพ์ที่มีจ านวนมากและขยายธุรกิจของตนเอง
โดยใช้เครื่องพิมพ์ในกลุ่มงานป้ายและดิสเพลย์ของเอชพี ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่เอชพี
ให้ความสนใจ” มร.คริสโตเฟอร์ มอร์แกน รองประธานอาวุโส กลุ่มธุรกิจกราฟฟิก 
โซลูชั่นส์ เอชพี กล่าว “ในตอนนี้ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์สามารถติดตาม             
ความเคลื่อนไหวของแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ เพราะทราบว่าดิจิตอลโซลูชั่นของเอชพี
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จะน าเสนอความหลากหลาย ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นและข้อได้เปรียบใน             
การแข่งขันที่เห็นอย่างเด่นชัด” 
 

ด้วยโซลูชั่นใหม่นี้ จะช่วยให้เอชพีและลูกค้าสามารถช่วงชิงความได้เปรียบทาง
พื้นที่การพิมพ์ถึง 6,200 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมงานป้ายและดิสเพลย์              
ที่ขณะนี้เพียง 38% เป็นการพิมพ์แบบดิจิตอล(2) ศักยภาพในการเติบโตสูงสุดของ
ตลาดนี้อยู่ที่งานพิมพ์ดิจิตอลของผู้ค้าปลีก และสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดซื้อ 
ขณะที่อีก 85% ของเพจต่างๆ จะพิมพ์บนอุปกรณ์อะนาล็อกและงานพิมพ์          
ระบบสกรีน ส่วนในบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษลูกฟูกที่มีตลาดพื้นที่การพิมพ์   
มูลค่าถึง 6,000 ล้านดอลลาร์ยังเป็นโอกาสส าหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอล (2)                  
ด้วยหมึกสีขาวคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับงานพิมพ์ดิจิตอล และ
โซลูชั่นเวิร์คโฟลว์สามรถช่วยให้การด าเนินการต่างๆ ง่ายขึ้น ส าหรับผู้ให้บริการ
ด้านการพิมพ์สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยี งานพิมพ์              
แบบดิจิตอลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

การผลักดันโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยหมึกสีขาว 
HP FB225 White Scitex Ink แบบใหม่ ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ                    
HP FB225 process color Scitex inks และ HP Scitex FB7500 และ FB7600 
Industrial Presses เหมาะกับการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย รวมถึง ตู้ไฟ            
ดิสเพลย์บนกระจกหน้าร้านและบรรจุภัณฑ์แบบลูกฟูก หมึกสีขาวสามารถรวมเข้า
กับหมึกพิมพ์ทั้งชุดได้อย่างกลมกลืนเพื่อสร้างสรรค์สีที่มีความอิ่มตัว คุณภาพสูง
และทนทานบนวัสดุใสหรือวัสดุสี(3) หมึกนี้ยังช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนค่าแรงและ
ต้นทุนการเตรียมงานก่อนการพิมพ์เม่ือเทียบกับการพิมพ์แบบอะนาล็อก ควบคู่
กับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยเฉดสีขาวเป็นสี CMYK ที่มีความแม่นย า เม่ือใช้ 
HP Scitex FB7500/FB7600 White Ink Kit ลูกค้าเดิมของ HP Scitex FB7500 
และ FB7600 Industrial Press(4) กว่า 100 รายสามารถขยายบริการของตนเอง            
และสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเสนองานพิมพ์ด้วยบริการหมึกสีขาวที่มีเพิ่มขึ้น
(1) เครื่องพิมพ์เหล่านีไ้ด้มีแท่นส าหรับหัวพิมพ์สีขาวเตรียมไว้ เพื่อให้ท่านสามารถ 
Upgrade ชุดหมึกสีขาวได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของหมึกสีอื่น ๆ หรือ
คุณภาพของภาพ 
 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-7135ENUC.pdf


  

 

3 / 7 

“ตั้งแต่น า HP Scitex FB7500/FB7600 พร้อมหมึกสีขาวมาใช้ เราได้มีขยายการ
บริการที่ เป็นเอกลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า ขยายการพิมพ์จาก              
ไวนิลติดด้วยตนเองด้วย underprinting  สีขาวส าหรับกราฟิกบนยานพาหนะ                
มาเป็นการพิมพ์สองด้านส าหรับกระจก” Karlheinz  Kaiser  ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและเจ้าของร่วม  Christinger Partner AG กล่าว “ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
ท าให้สามารถผลิตงานพิมพ์สกรีนแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ง่ายขึ้นด้วย
คุณภาพที่ดีขึ้นและเร็วที่สุด HP  Scitex  FB225 ที่มาพร้อมหมึกสีขาวยังสามารถ
ยึด เกาะที่ ดี ที่ จ ะ  vinyls  ติ ดด้ วยตนเองจ านวนมากรวมทั้ งตั ว เลื อกใน                
การแปลงโลหะหรือสีให้เราในระดับสูงคล่องตัว” 
 

HP FB225 White Scitex Ink และ HP Scitex FB7500/FB7600 White Ink Kit 
จะจัดจ าหน่ายในเดือนพฤษภาคมศกนี้(5)  
 

การวัดผลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย HP SmartStream 
HP SmartStream Production Analyzer ส าหรับ HP Scitex เหมาะสมกับ                  
ผู้ ให้บริการด้านการพิมพ์ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการปรับปรุง
ความสามารถ ในการผลิ ต โดยใช้ ระบบการวิ เ ค ราะห์ ข้ อ มูลอั ต โน มัติ                       
และความพร้อมที่ จะมองเห็นช่องว่างและแนวโน้มในการด าเนินการ (6)                     

ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด เครื่องมือแบบ Cloud ที่ใช้งานได้ง่ายๆ นี้มา
พร้ อมกับ มุมมองที่ สมบู รณ์แบบของโซลูชั่ น เอชพี ในร้ านรับพิมพ์ ง าน               
ครอบคลุมถึง: 
 

– รายงานปัจจุบันและรายงานเดิมเกี่ยวกับ งานพิมพ์  ผู้ด าเนินงานและ                      
กะการท างาน เช่น ความสิ้นเปลืองของหมึกและวัสดุ ซึ่งจะช่วยระบุถึงจุดแข็ง
ในการด าเนินงาน และส่วนที่จ าเป็นต้องปรับปรุง ช่วยลดปริมาณของเสีย        
และเปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมของเอชพี 
 

– มุมมองแดชบอร์ดบน เว็บที่ น า เสนอข้อ มูลแบบเรี ยลไทม์ เกี่ ยวกั บ               
การท างานของเครื่องแต่ละเครื่อง ผู้ที่ใช้เครื่องนั้น วิธีการใช้เครื่องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และตอบค าถามที่ว่า เครื่องท างานได้ตรงกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์หรือไม่ 
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– การควบคุมการด าเนินการผลิตแบบเสมือนจริงได้ทุกเวลาและในทุกที่ด้วย
เครื่องมือแบบ Cloud ที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ 
และมีความสามารถในการส่งรายงานเหตุการณ์ทางอีเมลหรือ SMS 
 

HP SmartStream Production Analyzer สามารถน ามาใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์และ
แท่นพิมพ์อุตสาหกรรม HP Scitex TJ8350, TJ8550, TJ8600, FB7600, 
FB7500, XP2300, XP5300, XP5500 และ XP2500 ที่ติดตั้ง HP Scitex Print 
Care คาดว่าจะวางจ าหน่ายในวันที่ 15 มิถุนายนศกนี้(5) 

 

ความสามารถในการผลิตที่ เพิ่มสูงขึ้นพร้อมๆ กับเวิร์คโฟลว์โซลูชั่นที่
ครอบคลุมรอบด้าน 
เอชพีได้ขยายพอร์ตโฟลิโอรวมไปถึงเวิร์คโฟลว์โซลูชั่นที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพ
ให้กับลูกค้าขนาดใหญ่ ตั้งแต่การโหลดวัสดุจนถึงการผลิตและการด าเนินการ           
ขั้นสุดท้าย 
 

Hostert Automatic Loader ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกันขึ้นระหว่าง HP และ 
Partner ส าหรับแท่นพิมพ์อุตสาหกรรม HP Scitex FB7600 และ FB7500 
Industrial Presses ช่วยให้บริษัทที่มีงานพิมพ์ปริมาณสูง เป็นงานพิมพ์รูปแบบ
ซ้ าๆ ต่อเนื่องยาวนาน ลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุ งระยะเวลาการส่งมอบ              
และสร้างระบบการท างานแบบอัตโนมัติพร้อมด้วยการป้อนวัสดุแบบ stack-to-
stack การโหลดแบบอัตโนมัตินี้ ยังช่วยให้ท่านสามารถปรับปรุงการผลิต               
ด้วยการจัดการงานที่มีปริมาณมากและต้องพิมพ์ต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านสามารถ        
ลดต้นทุนแรงงานของท่านได้ 
 

ในเดือนพฤษภาคม HP Scitex FB7600 Industrial Press จะสามารถโหลดมีเดีย
ชนิดบางและยืดหยุ่นจนถึงขนาด 130 แกรมได้โดยใช้ความสามารถในการโหลด
อัตโนมัติแบบสามส่วนของแท่นพิมพ์แทนโหมดที่ป้อนด้วยมือ ระบบสูญญากาศ
และโต๊ะสูญญากาศแบบหกโซนซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่พบบนแท่นพิมพ์ช่วยให้
การปรับปรุงลักษณะนี้เกิดขึ้นได้จริง ความสามารถใหม่นี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้าน
การพิมพ์เพิ่มความหลากหลายของมีเดีย เพิ่มความสามารถในการผลิต และลด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ท า ง า น 

http://www.hp.com/go/scitextj8350
http://www.hp.com/go/scitexfb7600
http://h10088.www1.hp.com/cda/gap/display/main/index.jsp?zn=gap&cp=20000-13698-14850-15018%5e351850_4041_100__
http://www.hp.com/go/scitexxp5500
http://www.hp.com/go/scitexxp2500
http://h10088.www1.hp.com/gap/download/HP_Scitex_Print_Care_Brochure.pdf
http://h10088.www1.hp.com/gap/download/HP_Scitex_Print_Care_Brochure.pdf
http://www.hostert-pro.de/
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hp.com/go/HPPredrupa12, www.hp.com/go/drupa 
และผ่านทวิตเตอร์ HP Graphic Arts ที่ www.twitter.com/hpgraphicarts   และ
ช่องทาง YouTube ที่ www.youtube.com/hpgraphicarts เข้าร่วมหรือติดตาม
การสนทนาต่างๆ โดยใช้แฮชแท็ก #HPdrupa 
 

 
ข้อมูลเก่ียวกับเอชพี 
เอชพีสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เป็นจริง ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค ธุรกิจ ภาครัฐ และ
สังคมได้เป็นอย่างมาก เอชพีเป็นบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ที่สุดของโลกที่น าเสนอพอร์ทโฟลิ
โอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ บริการต่างๆ รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอที เพื่อขจัดปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ส าหรับข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอชพี (NYSE: HPQ) สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.hp.com 

 
(1) Use of white ink with the HP Scitex FB7500 Industrial Press requires installation of the HP Scitex 

FB7500 Industrial Press Upgrade Kit and the HP Scitex  FB7500/FB7600 White Ink Kit.  

(2) According to HP internal analysis. 

(3) Use of white ink with the HP Scitex FB7600 Industrial Press requires the HP Scitex 

FB7500/FB7600 White Ink Kit. Use of white ink with the HP Scitex FB7500 Industrial Press 

requires installation of the HP Scitex FB7500 Industrial Press Upgrade Kit and the HP Scitex 

FB7500/FB7600 White Ink Kit.  

(4) According to IDC reports in Q4 2011. 

(5) Availability date may vary by region and country and is subject to change. 

 

http://www.hp.com/go/HPPredrupa12
http://www.hp.com/go/drupa
http://www.twitter.com/hpgraphicarts
http://www.youtube.com/hpgraphicarts
http://twitter.com/#!/search/%23HPdrupa
http://www.hp.com/
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This news release contains forward-looking statements that involve risks, uncertainties and 

assumptions. If such risks or uncertainties materialize or such assumptions prove incorrect, the results 

of HP and its consolidated subsidiaries could differ materially from those expressed or implied by 

such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical 

fact are statements that could be deemed forward-looking statements, including but not limited to 

statements of the plans, strategies and objectives of management for future operations, including 

execution of restructuring and integration plans; any statements concerning expected development, 

performance or market share relating to products and services; any statements regarding anticipated 

operational and financial results; any statements of expectation or belief; and any statements of 

assumptions underlying any of the foregoing. Risks, uncertainties and assumptions include 

macroeconomic and geopolitical trends and events; the competitive pressures faced by HP’s 

businesses; the development and transition of new products and services (and the enhancement of 

existing products and services) to meet customer needs and respond to emerging technological 

trends; the execution and performance of contracts by HP and its customers, suppliers and partners; 

the protection of HP's intellectual property assets, including intellectual property licensed from third 

parties; integration and other risks associated with business combination and investment transactions; 

the hiring and retention of key employees; expectations and assumptions relating to the execution 

and timing of restructuring and integration plans; the resolution of pending investigations, claims and 

disputes; and other risks that are described in HP’s Annual Report on Form 10-K for the fiscal year 

ended October 31, 2011 and HP’s other filings with the Securities and Exchange Commission.  HP 

assumes no obligation and does not intend to update these forward-looking statements. 

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to 

change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express 

warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed 

as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or 

omissions contained herein.   
 


