Lepicí fólie HP One-view Perforated Adhesive
Window Vinyl

Lepicí fólie HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl vytváří nádherné, trvalé
průhledné okenní grafiky plné živých barev a jemných detailů. Tato odolná, čirá
samolepící fólie se dá čistě odstranit bez zbytků lepidla dokonce po 6 měsících.

Ideální pro poskytovatele tiskových služeb, kteří chtějí rozšířit své pole působnosti o vysoce kvalitní, odolné okenní
grafiky za použití tiskáren využívajících latexové inkousty, inkousty s nízkým či běžným obsahem rozpouštědla a
inkousty UV Curable společnosti HP.
Zastavte dopravu výraznými grafikami plnými živých barev a jemných textů a detailů, které stojí za pohled
zblízka. Tiskněte na lepicí fólie HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl a získejte vysoce účinnou grafiku
z přední strany a čistou viditelnost ze zadní strany.
Užijte si snadné zacházení s touto polymerickou vinylovou fólií. Odolná, čirá samolepící fólie se dá čistě odstranit
dokonce po 6 měsících. Toto bezproblémové řešení vám šetří čas i peníze.
Spolehněte se na trvalé výsledky – výtisky dosahují stálosti venkovně vystaveného obrazu až 1 rok bez laminace1.
Zachovejte si efektivní průběh práce pomocí vysoce výkonného a ohnivzdorného plakátového materiálu (M1)2.

1Stálost obrazu a odolnost proti vodě byla ohodnocena laboratoří HP Image Permanence Lab

Stálost obrazu pro venkovní použití byla testována podle směrnic SAE J2527; Test byl proveden při vertikální poloze obrazů, za simulovaných nominálních podmínek v
exteriérech pro vybrané extrémní klimatické podmínky, včetně vystavení přímému působení slunečního záření a vody; výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách
podmínek prostředí
Další informace naleznete na webové stránce http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence

2Splňuje následující limity pro odolnost vůči ohni: M1 / NFP 92-501 (Francie).
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Kompatibilita

Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies
Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte příslušnou
tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Vrstvení
Povrchová úprava
Samolepicí podklad
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Stálobarevnost (v intetriérech při umístění za
výklady a okny) díky vysoce odolnému inkoustu
Stálobarevnost (v interiérech domácností i
kanceláří) díky vysoce odolnému inkoustu
Samozhášecí přísada
Odolnost proti vodě
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

288 g/m² (s vložkou), 155 g/m² (bez vložky) dle testovací normy ISO 536
16 mil./406 mikronů (s vložkou), 6,5 mil./165 mikronů (bez vložky) dle testovací normy ISO 534
98 % (s vložkou) dle testovací normy T-425 asociace TAPPI; 75 % (s vložkou) dle testovací normy T-426 asociace TAPPI
Ano, s lamináty určenými pro perforované fólie
Pololesk
Čisté
15 až 30 °C
30 až 70% RH
1 rok. Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
1 rok. Podrobnosti na stránkách: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ne.
ano
1 rok, v neotevřeném originálním balení
18 až 30 °C
35 až 55 % RH
Vyrobeno na Tchaj-wanu

Čísla produktů
CH004A
CH005A

Záruka

Velikosti rolí
1067 mm x 50 m
1372 mm x 50 m

884962282878
884962282885

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.
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