Tapeta HP bez PVC
Tapeta HP bez obsahu PVC vytváří impozantní
nástěnné malby, které mění ráz interiérů. Tato
tapeta bez zápachu a obsahu PVC se snadno
aplikuje, jednoduše se strhává a vztahuje se k
ní záruka na snadné odstranění.

Středně velcí až velcí poskytovatelé tiskových služeb, kteří chtějí rozšířit svoji nabídku o
alternativy k tvůrčím designům a tapetám bez zápachu a obsahu PVC.

Zviditelněte se díky fototapetám bez obsahu
PVC

Pomozte zákazníkům výrazně změnit ráz
svých interiérů

● Nabídněte svým zákazníkům víc, než jen
tištěnou aplikaci

● Pomozte zákazníkům změnit ráz interiérů
pomocí odolné, barevné, detailní a tvůrčí
nástěnné fototapety

● Pomožte svým zákazníkům pokrýt stěny
originálními barevnými nástěnnými malbami
plnými detailů s vysokým rozlišením, které
získají díky tapetám společnosti HP bez
obsahu PVC
● Tapety bez obsahu PVC jsou bez
nepříjemného zápachu a je snadnější je
likvidovat (na rozdíl od většiny vinylových
tapet), což je pro ekologicky zodpovědné
zákazníky vynikající alternativa.

Zachovává vysokou produktivitu od tisku až
po odstranění
● Tato snadno aplikovatelná tapeta je již předem
natřená lepidlem a vztahuje se k ní záruka
pokrývající snadné odstranění
● Tapeta HP bez PVC je navržena pro tiskárny a
inkousty HP tak, aby její provedení bylo podle
očekávání jednoduché a bezproblémové
● Užijte si rychlou a jednoduchou aplikaci tapety
s předem naneseným lepidlem.

● Fototapeta HP bez obsahu PVC je konkurenční
digitální řešení společnosti HP navržené k
vytváření nástěnných aplikací
● Toto médium se může používat stejně jako
běžná tapeta a splňuje běžné směrnice pro
kvalitu povrchů.

Tapeta HP bez PVC

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Samolepicí podklad
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti blednutí (pro archivaci,
inkoust s obsahem rozpouštědla)
Odolnost proti blednutí (v interiérech při
umístění za výklady a okny, inkoust s
obsahem rozpouštědla)
Odolnost proti blednutí (v interiérech
domácností a kanceláří, inkoust s
obsahem rozpouštědla)
Samozhášecí přísada
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

165 g/m² dle testovací normy ISO 536
7 mil./178 mikronů dle testovací metody ISO 534
94 % dle testovací normy TAPPI T-425
83 % dle testovací normy ISO 2470
73 dle testovací normy ISO 11475
Ne.
Matná
Lepidlo tapety aktivovatelné vodou
Stejné jako tiskárna
Stejné jako tiskárna
Probíhají zkoušky

Záruka

Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručeně odpovídají specifikaci zveřejněné společností HP, jsou bez výrobních
kazů a vad a byly navrženy tak, aby se při správném používání nezachytávaly v tiskárně.

Až 3 roky, bez laminace. Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Více než 20 let (bez skla). Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Požární certifikace osvědčení třídy A
ano
Nepoužívá se
1 rok, v neotevřeném originálním balení
18 až 30 °C
5 až 95% RH
Země původu: USA
Čísla produktů
CH003A
CH098A

Velikosti rolí
1 372 mm x 30,5 m
1 067 mm x 30,5 m

Kódy UPC
884962282861
885631634547

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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