HP:n PVC-vapaa tapetti
HP PVC-free Wall Paper tuottaa vaikuttavia
seinätulosteita, jotka rajaavat upeasti sisätiloja.
Tämä hajuton ja PVC-vapaa tapetti on helppo
kiinnittää, irtoaa helposti ja sen mukana tulee
HP: takuu puhtaasta irrotuksesta.

Keskisuurille ja suurille tulostuspalvelujen tarjoajille, jotka aikovat laajentaa
valikoimaansa hajuttomalla vaihtoehdolla PVC:lle seinätulosteiksi ja luovan suunnittelun
sovelluksiin.
Seinätulosteet, joissa ei ole PVC:tä.
● Voit tarjota asiakkaillesi paljon enemmän kuin
vain tulosteen
● Voit auttaa asiakkaitasi päällystämään seiniä
upeilla, värikkäillä HP:n PVC-vapaille Wall
Paper -tapeteille tulostetuiilla seinäpapereilla,
joiden yksityiskohdat ovat teräväpiirtolaatua
● Niissä ei ole häiritseviä hajuja ja PVC-vapaat
tulosteet ovat useimpia vinyylejä helpompia
hävittää tarjoten siten loistavan vaihtoehdon
ympäristötietoisille asiakkaille.

Ylläpidä hyvää tuottavuutta tulostuksesta
poistoon saakka.
● Tämä helposti kiinnitettävä tapetti toimitetaan
esiliisteröitynä ja puhtaan irrotuksen takaavalla
HP:n takuulla
● HP PVC-free Wall Paper on suunniteltu yhdessä
tulostimen ja HP:n musteiden kanssa
tuottamaan HP:ltä odotettu ongelmaton
suorituskyky
● Nautit tämän esiliisteröidyn tapetin nopeasta ja
helposta kiinnityksestä.

Auta asiakkaitasi rajaamaan sisätilojaan
upeilla tulosteilla.
● Auta asiakkaitasi jakamaan sisätiloja kauan
kestävillä, värikkäillä, yksityiskohtaisilla ja
luovilla seinätulosteilla
● HP PVC-vapaa Wall Paper on kilpailukykyinen
digitaaliratkaisu HP:ltä, suunniteltu kasvavalle
seinätulostesektorille
● Tämän materiaalin käyttö on yhtä helppoa kuin
tavallisen tapetin, ja se täyttää kaupallisten
seinäpäällysteiden standardit.

HP:n PVC-vapaa tapetti

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Tarratausta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Haalistuminen kestävyys (arkistoitavuus,
liuotinpohjainen muste)
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa
näyteikkunassa, liuotinpohjainen muste)
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa
kotona tai toimistossa, liuotinpohjainen
muste)
Palonestoaine
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

165 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
7 mm/178 mikronia ISO 534 -testausmenetelmän mukaan
94 % TAPPI T-425 testausmenetelmän mukaan
83 % ISO 2470 -testausmenetelmän mukaan
73 ISO 11475 -testausmenetelmän mukaan
Ei
Matta
Veteen reagoiva seinäpaperiliisteri
Sama kuin tulostin
Sama kuin tulostin
Testissä

Takuu

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.

Jopa 3 vuotta laminoimattomana. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Yli 20 vuotta (ei lasia). Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

A-luokan hyväksytty tulenkestävyystodistus
Kyllä
Ei saatavana
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
18–30 °C
5–95 % suht. kost.
Yhdysvaltalainen tuote
Tuotenumerot
CH003A
CH098A

Rullakoot
1 372 mm x 30,5 m
1 067 mm x 30,5 m

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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