HP HDPE forsterket banner

HP HDPE Reinforced Banner er et konkurransedyktig priset og resirkulerbart
HDPE-banner (High Density Polyethylene) som gir et alternativ til tradisjonelle
PVC-lerretsbannere. Det er holdbart, værbestandig og sterkt for utendørs bruk.

Ideelt for PSPer (Print Service Providers) som ser etter et konkurransedyktig priset, resirkulerbart alternativ til
tradisjonelle PVC-lerretsbannere.
Dette HDPE-mediet (High Density Polyethylene) reduserer belastningen på miljøet. Det er resirkulerbart og
miljøvennlig1, og gir rike farger samtidig som belastningen på miljøet minimeres.
HP HDPE Reinforced Banner er et allsidig banner for detaljhandelen, skiltløsninger og gatebannere. Det kan
brukes som et lerretsbanner, men er lett og resirkulerbart1, og er kompatibelt med HP Latex- og HP lavsolvent blekk.
Temperatur-, slitasje- og værbestandighet sikrer lang holdbarhet utendørs. Dette holdbare, vevde HDPE-banneret
(High Density Polyethylene) er laget for å tåle tøffe værforhold uten å falme og tape livfullhet.

1Resirkuleringsmuligheter for dette produktet er for øyeblikket bare tilgjengelig i begrensede områder
Kundene må kontakte lokale ressurser for resirkulering av dette produktet.

HP HDPE forsterket banner

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies
Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør
for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Rivebestandig
Strekkstyrke
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor)
lav-oppløselig blekk
Lysfasthet (utendørs) lav-oppløselig blekk
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

180 g/m² per ISO 536-testmetoden
8,5 mil/216 mikron per ISO 534-testmetoden
Mer enn 88% per TAPPI T425-testmetodene
90% per TAPPI T-452-testmetoden, 92% per ISO 2470-testmetoden
110 i følge CIE Ganz 82-testmetoden, 95,7 i følge ISO 11476-testmetoden, 85,7 i følge ISO 11475-testmetoden
Ja, spray
Matt
MD>35 N / CD>30 N per ASTM D1004-testmetoden
MD>380 N / CD>480 N per TAPPI T-494-testmetoden
15 til 100° C
20 til 80 % RF
Mer enn 200 år (med HP Latex-blekk). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
1,2 år (med HP Latex-blekk). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vannbestandig
Tørt umiddelbart med oppvarming (ved 23 °C, 50 % RF)
2 år, uåpnet i originalemballasje
0 til 40° C
5 til 95 % RF
Produsert i USA

Produktnumre
CG414A
CG415A
CG416A
CG417A

Garanti

Rullstørrelser
914 mm x 45,7
1067 mm x 45,7
1524 mm x 45,7
2642 mm x 100,6

UPC-koder
883585618255
883585618262
883585618279
883585618286

Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstille HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og defekter, og de er laget for å
motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Publisert i EMEA 4AA2-1591 NOE
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