HP PVC-fritt veggpapir
HP PVC-fritt veggpapir produserer
imponerende veggplakater som tydelig
definerer områder innendørs. Dette lukt- og
PVC-frie veggpapiret er enkelt å montere, kan
enkelt tas av og leveres med en HP-garanti om
fullstendig fjerning.

Mellomstore og store leverandører av utskriftstjenester som vil utvide bruksområdet med
et luktfritt alternativ til PVC for veggplakater og kreative design.

Differensier med PVC-frie veggplakater
● Tilby kunder mye mer en bare det trykte
resultatet
● Hjelp kundene dine å dekke veggene med
tydelige, fargerike plakater fylt med stor
detaljrikdom produsert på HP PVC-fritt
veggpapir
● Det er ingen distraherende lukt, og PVC-frie
utskrifter er enklere å avhende enn de fleste
vinylmaterialer, noe som gir et utmerket
alternativ for miljøbevisste kunder.

Oppnå høy produktivitet fra utskrift til
fjerning
● Dette veggpapiret er enkelt å montere og
kommer forhåndslimt med en HP-garanti som
dekker fullstendig fjerning
● HP PVC-fritt veggpapir er utviklet sammen med
skriveren og HP-blekket for å gi den enkle,
problemfrie ytelsen du forventer fra HP
● Få glede av rask, enkel montering med
forhåndslimt veggpapir.

Hjelp kunder med å tydelig definerer
områder innendørs
● Hjelp kunder med å definerer områder
innendørs med varige, fargerike, detaljerte og
kreative veggplakater
● HP PVC-fritt veggpapir er den
konkurransedyktige, digitale løsningen fra HP
utviklet for økt bruk av veggplakater
● Dette mediet kan brukes på samme enkle måte
som vanlig veggpapir, og det tilfredsstiller
standarder for kommersielle veggbelegg.

HP PVC-fritt veggpapir

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Selvklebende bakside
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Lysekthet (for arkivering,
løsemiddelbasert blekk)
Lysekthet (innendørs butikkvindu,
løsemiddelbasert blekk)
Lysekthet (innendørs hjem eller kontor,
løsemiddelbasert blekk)
Flammehemmende middel
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

165 g/m² per ISO 536-testmetoden
7 mil/178 mikron per ISO 534-testmetoden
94% per TAPPI T-425-testmetoden
83 % per ISO 2470-testmetoden
73 per ISO 11475-testmetoden
Nei
Matt
Vannaktivert tapetlim
Samme som skriver
Samme som skriver
Under testing

Garanti

Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstille HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og
defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.

Opptil 3 år, ulaminert. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Mer enn 20 år (uten glass). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Klasse A-godkjent brannsertifisering
Ja
Ikke relevant
1 år, uåpnet i originalemballasje
18 til 30° C
5 til 95 % RF
Produsert i USA
Produktnumre
CH003A
CH098A

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

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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