TEKNISK OG GRAFISK STORFORMAT LEVERANDØR

Drifts omkostninger HP Latex 300 Latex printer
Blæk omkostninger:
EWJ Vejledende pris pr. blækpatron:
Rabat ved samhandelsaftale - Køb af 6 stk. ass. Farver
Indhold i ml. pr. blækpatron:
Pris pr. ml.
Blæk forbrug i ml. pr. m2 Incl. Optimizer (anslået) - 1)*
Blæk omkostninger pr. m2

10%
775

kr. 861,00
kr. 774,90
kr. 1,00

9,7
kr. 9,70

Printhoved omkostninger:
Vejledende pris pr. printhoved:
Rabat ved samhandelsaftale.
Forventet printhoved levetid - Antal ml.
Printhoved omkostninger pr. ml.
Blæk forbrug i ml. pr. m2 (anslået) - 1)*
Printhoved omkostninger pr. m2 - 2)*

10%
7.600

kr. 661,00
kr. 594,90
kr. 0,08

9,7
kr. 0,76

Cleaning-/service enheder:
Vejledende pris pr. cleaning cartridge
Rabat ved 3 stk.
Forventet Cleaning-kit levetid - Antal ml. (13.000-31.000 ml.)
Cleaning omkostninger pr. ml.
Blæk forbrug i ml. pr. m2 (anslået) - 1)*
Cleaning produkt omkostninger pr. m2 - 2)*

CZ681
10%
23.000

kr. 1.030,00
kr. 927,00
kr. 0,04

9,7
kr. 0,39

Totale omkostninger pr. ml
Totale omkostninger pr. m2 - 2)*

kr. 1,12
10,85

1)* Blækforbruger pr. m2 er naturligvis afhængig af mange faktorer blandt andet printmedie, printmode, passes
osv.
Filens indhold af dækflader og dermed total farvemændge er også væsentlig og forskellig fra print til print.
Eksemplerne i beregningen dækker et bredt gennemsnit.
Ovennævnte tal er baseret på et typisk normal print med 8 passes som udgør print kvalitet der dækker behovet
i langt de fleste tilfælde.
2)* Omkostningerne til printhoveder samt almindelig vedligeholdelse er indregnet i ovennævnte.
Disse er typisk variable omkostninger der oftest kommer som "ubehagelige extra omkostninger" ved en
traditionel EcoSolvent printer.
Omkostningerne ved udskiftning af printhoveder på disse ved teknikerbesøg udgør også en væsentlig udgift.
Denne udskiftning af printhoveder foretages af brugeren selv og er dermed omkostningsfri.
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