HP PVC-frit tapet
HP Pvc-fri tapet frembringer imponerende
vægdekorationer, som dristigt definerer
indendørsområder. Dette lugt- og pvc-fri tapet
er nemt at sætte op, nemt at rive af og leveres
med HP garanti for nem fjernelse.

Mellemstore og store printserviceleverandører, der ønsker at udvide mulighederne med
et lugtfrit alternativ til pvc til vægdekorationer og kreative designs.

Differentier dig med PVC-fri
vægdekorationer

Hjælp dine kunder med dristigt at definere
indendørsområder

● Tilbyd dine kunder meget mere end bare den
printede applikation

● Hjælp dine kunder med at definere
indendørsområder med langvarige, farverige,
detaljerede, kreative vægdekorationer

● Hjælp dine kunder med at dække deres vægge
med dristige, farverige vægdekorationer fyldt
med detaljer i høj opløsning produceret på HP
Pvc-frit tapet
● Der er ingen forstyrrende lugt, og pvc-fri print
er nemmere at bortskaffe end det meste vinyl,
hvilket giver et fremragende alternativ for
miljøbevidste kunder.

Hold produktiviteten høj fra print til fjernelse
● Dette tapet, der er nemt at sætte op, leveres
med klister og en HP garanti, der omfatter nem
fjernelse
● HP Pvc-frit tapet er desinget sammen med
printeren og HP blæk til at levere den nemme,
problemfri præstation, du forventer af HP
● Nyd, hvor nemt det er at sætte dette
klisterbehandlede tapet op.

● HP Pvc-frit tapet er den konkurrencedygtige
digitale løsning fra HP, der er designet til
kommende applikationer af vægdekorationer
● Dette medie er lige så læt at sætte på som
almindeligt tapet, og det opfylder
professionelle standarder for vægbeklædning.

HP PVC-frit tapet

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Selvklæbende bagside
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (kan arkiveres, solvent
blæk)
Lysbestandighed (indendørs i
butiksvindue, solvent blæk)
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller
på kontoret, solvent blæk)
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

165 g/m² iht. testmetoden ISO 536
7 mil/178 mikrometer iht. testmetoden ISO 534
94% ifølge TAPPI T-425 testmetoden
83% ifølge testmetoden ISO 2470
73 iht. testmetoden ISO 11475
Nej
Mat
Vandbaseret tapetklister
Samme som printer
Samme som printer
I test

Garanti

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes
korrekt.

Op til 3 år, ikke-lamineret. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Mere end 20 år (uden glas). Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Klasse A godkendt, brandcertificering
Ja
Ikke relevant
1 år, uåbnet i original emballage
18 til 30° C
5 til 95% relativ fugtighed
Fremstillet i USA
Produktnumre
CH003A
CH098A

Valsestørrelser
1372 mm x 30,5 m
1067 mm x 30,5 m

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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