Liimapintainen HP Everyday -mattapolypropeeni

HP:n mattapintainen, itsekiinnittyvä yleispolypropeeni on monipuolinen ja kestävä
materiaali, joka takaa laadukkaan tulostusjäljen ja kirkkaat värit edulliseen hintaan.
Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Soveltuu jälleenmyyntisovelluksiin, myyntipisteisiin, mainos- ja opaskyltteihin ja runsaasti tulostaville tai
itsekiinnittyvää yleispolypropeenimateriaalia tarvitseville asiakkaille.

HP:n laadukas, mattapintainen, itsekiinnittyvä yleispolypropeenimateriaali takaa kestävät tulosteet, joiden
poikkeuksellisen hyvä kuvanlaatu herättää huomiota myyntipiste- ja jälleenmyyntisovelluksissa sekä
tapahtumamateriaaleissa.
HP:n mattapintainen, itsekiinnittyvä yleispolypropeeni on helppokäyttöinen materiaali. Sen käyttö on vaivatonta
sekä suuria eriä tulostettaessa että jälkikäsittelyssä ja kiinnitettäessä monille erilaisille pinnoille. Ylivoimaista laatua
edulliseen hintaan.
HP:n repeytymätön ja helposti käsiteltävä mattapintainen, itsekiinnittyvä yleispolypropeenimateriaali on varustettu
luotettavalla liimapinnalla. Tämän vuoksi sitä on helppo käsitellä ja se on nopea kiinnittää.

Liimapintainen HP Everyday -mattapolypropeeni

Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse
tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Repeytymätön
Vetolujuus
Tarratausta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa näyteikkunassa,
pigmenttipohjainen muste)
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai
toimistossa, pigmenttipohjainen muste)
Haalistuminen kestävyys (ulkona, pigmenttipohjainen
muste)
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

180 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
225 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
Yli 96 % ISO 2471 testausmenetelmän mukaan
Yli 101 ISO 2470 testausmenetelmän mukaan
Yli 119 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Kyllä, kylmä
Matta
1 210 N ASTM D1004 -testausmenetelmän mukaan
10,3 N ASTM D882 -testausmenetelmän mukaan
Pysyvä
15–35 °C
20–80 % RH
1 vuosi käytettäessä HP Designjet Z6100 -tulostinsarjaa ja HP 91 Vivera -musteita, 1 vuosi käytettäessä HP Designjet 5000/5500 -tulostinta ja HP 83 UV -musteita.
Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Testissä
6 vuotta käytettäessä HP Designjet Z6100 -tulostinsarjaa ja HP 91 Vivera -musteita, 6 vuotta käytettäessä HP Designjet 5000/5500 -tulostinta ja HP 83 UV -musteita.
Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Suhteellisen vedenkestävä
2 min (lämpötila 23 °C, RH 50 %)
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
0–40 °C
5 - 80% RH
Valmistettu Kiinassa

Tuotenumerot
CG824A
CG825A
CG826A
CG843A

Takuu

Rullakoot
914
1 067
1 524
610
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mm
mm
mm
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22,9
22,9
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UPC-koodit
884420179306
884420179313
884420179320
884420404118

HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia
tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.
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Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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