HP:n itseliimautuva paperi sisäkäyttöön

HP:n itseliimautuva paperi sisäkäyttöön on laadukas, valkoinen, peittävä
itseliimautuva paperi, joka kiinnittyy pysyvästi. Päällysteensä ansiosta tämä paperi
soveltuu täysvärimustesuihkusovelluksiin.

Julisteita, esityksiä, myyntipiste- ja jälleenmyyntimateriaalia sekä viirejä tuottavat yritykset.
Tulostuspalveluyritykset, mainoskylttien tekijät, graafiset suunnittelijat. GIS-järjestelmät.

Käytetään itseliimautuvissa julisteissa ja kylteissä sisätiloissa, kuten messuilla, yrityksen tapahtumissa ja
tulostettaessa grafiikkaa.
Erinomaiset käsittelyominaisuudet, korkea mekaaninen vakaus ja repeytymättömyys.
Erittäin käytännöllinen: valmis tuloste kestää erittäin hyvin pyyhkimistä ja hankausta.

HP:n itseliimautuva paperi sisäkäyttöön

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
Tarratausta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

160 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
7,1 mil/180 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
90 % (ilman taustamateriaalia) TAPPI T425 testausmenetelmän mukaan
Yli 90 % Tappi T452 testausmenetelmän mukaan
Yli 95 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Kuumalaminointi. Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. HP:n sivustossa on lisätietoja laminointiyhteistyöyrityksistä:
www.hp.com/go/designjet/supplies
Matta
Pysyvä
15–35 °C
Suht.kost.45–55%
Alle 3 min. (lämpötila 23 °C, suht. kost. 50 %)
2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
10–30 °C
20–60 %:n suht. kosteus
Valmistettu Sveitsissä

Tuotenumerot
CG948A
CG949A
Q1733A

Takuu

Rullakoot
610 mm x 22,9 m
1 067 mm x 22,9 m
914 mm x 22,9 m

UPC-koodit
884962124147
884962124154
725184825897

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että
asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.
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Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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