HP självhäftande matt polypropylenmaterial

HP självhäftande matt polypropylen för vardagsbruk är mångsidigt och tåligt och ger
kvalitetsutskrifter med fantastiskt livfulla färger till vardagspris. Idealiskt både
inomhus och utomhus.

Idealiskt för butiker, återförsäljare, betalningsförmedlare, kunder med stora utskriftsvolymer och kunder som vill
ha ett självhäftande polypropylenmaterial för vardagsbruk.

HP självhäftande matt polypropylen för vardagsbruk är ett matt polypropylenmaterial av god kvalitet som ger
hållbara utskrifter med enastående bildkvalitet. Idealisk för iögonfallande skyltar i butiker och hos återförsäljare
samt evenemangsskyltar.
HP självhäftande matt polypropylen för vardagsbruk är enkelt att använda och hantera för snabba och stora
produktionsserier, efterbehandling och applicering på många olika slags ytor. Exceptionell prestanda till lågt pris.
HP självhäftande matt polypropylen för vardagsbruk är rivhållfast och lätthanterligt, och har en permanent
självhäftande yta för säker montering. Det innebär att mediet är enklare att hantera och kan monteras snabbare.

HP självhäftande matt polypropylenmaterial

Kompatibilitet
För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på
www.hp.com/go/designjet/supplies
Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det
gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Slitstarkt
Draghållfasthet
Självhäftande bakstycke
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus, pigmentbläck)
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor,
pigmentbläck)
Färgbeständighet (utomhus, pigmentbläck)
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

180 g/m² enligt testmetoden ISO 536
225 mikron enligt testmetoden ISO 534
Över 96 % enligt testmetoden ISO 2471
Över 101 enligt testmetoden ISO 2470
Över 119 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Ja, kall
Matt
1210 N enligt testmetoden ASTM D1004
10,3 N enligt testmetoden ASTM D882
Permanent
15 till 35 ºC
20 till 80 % relativ luftfuktighet
1 års utskrifter på HP Designjet Z6100 Printer series med HP 91 Vivera-bläck, 1 års utskrifter på HP Designjet 5000/5500 med HP 83 UV-bläck. För mer information:
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Tester pågår

6 månaders utskrifter på HP Designjet Z6100 Printer series med HP 91 Vivera-bläck, 6 månaders utskrifter på HP Designjet 5000/5500 med HP 83 UV-bläck. För mer
information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Medelgod vattenfasthet
2 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)
1 år i oöppnad originalförpackning
0 till 40 °C
5 till 80% RH
Tillverkad i Kina

Produktnummer
CG824A
CG825A
CG826A
CG843A

Garanti
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UPC-koder
884420179306
884420179313
884420179320
884420404118

HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsdefekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt
användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
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Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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