HP Everyday Adhesive matte polypropyleen

HP Everyday matte polypropyleen met kleefrug is veelzijdig en duurzaam en
produceert hoogwaardige prints met briljante kleuren voor een gunstige prijs. Ideaal
voor binnen- en buitentoepassingen.

Ideaal voor retail, POS/POP, commerciële en signage PSP's, klanten met grote volumes en klanten die een
zelfklevend polypropyleen voor dagelijks gebruik zoeken.

HP Everyday matte polypropyleen met kleefrug is een hoogwaardig mat polypropyleenmateriaal dat duurzame
prints met een schitterende weergavekwaliteit produceert voor opvallende POP- en retaildisplays en
evenementenposters.
HP Everyday matte polypropyleen met kleefrug is gemakkelijk te gebruiken en te verwerken voor snelle productie
van grote oplagen, verwerking en bevestiging op tal van oppervlakken. Uitstekende prestaties voor een scherpe
prijs.
HP Everyday matte polypropyleen met kleefrug is scheurbestendig, gemakkelijk verwerkbaar en veilig en
betrouwbaar te monteren dankzij een permanent zelfklevende rug. Daardoor zijn deze media gemakkelijk te
verwerken en sneller te monteren.

HP Everyday Adhesive matte polypropyleen

Compatibiliteit
Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem
voor niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Scheurbestendig
Trekvastheid
Zelfklevende rug
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid (binnen, etalage, inkt op
pigmentbasis)
Lichtbestendigheid (binnen, huis of kantoor, inkt op
pigmentbasis)
Lichtbestendigheid (buiten, inkt op pigmentbasis)
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

180 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8,9 mil/225 micron volgens ISO 534 testmethode
Hoger dan 96% volgens ISO 2471 testmethode
Hoger dan 101 volgens ISO 2470 testmethode
Hoger dan 119 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Ja, koud
Mat
1210 N volgens ASTM D1004 testmethode
10,3 N volgens ASTM D882 testmethode
Permanent
15 tot 35 °C
20 tot 80% rel
1 jaar indien gedrukt op een HP Designjet Z6100 serie printer met HP 91 Vivera inktsupplies, 1 jaar indien gedrukt op een HP Designjet 5000/5500 met HP 83 UV
inktsupplies. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Wordt getest

6 maanden indien gedrukt op een HP Designjet Z6100 serie printer met HP 91 Vivera inktsupplies, 6 maanden indien gedrukt op een HP Designjet 5000/5500 met H
UV inktsupplies. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Redelijk waterbestendig
2 minuten (bij 23 ºC, 50% rel)
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
0 tot 40 °C
5 tot 80% rel
Geproduceerd in China

Productnummers
CG824A
CG825A
CG826A
CG843A

Garantie
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UPC-codes
884420179306
884420179313
884420179320
884420404118

HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.
Gebruikers die desondanks niet tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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