HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl

HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl produceert schitterend, duurzaam,
doorzichtig etalagemateriaal met briljante kleuren en fijne details. Het heeft een
permanente heldere kleeflaag en is zelfs na 6 maanden schoon en zonder lijmresten
te verwijderen.

Ideaal voor printserviceproviders die hun aanbod willen uitbreiden met hoogwaardig, duurzaam etalagemateriaal
dat gemaakt wordt met HP latex, low-solvent, solvent en UV-curable inktprinters.
Opvallende afbeeldingen met briljante kleuren scherp tekst en fijne details die uitstekend van dichtbij kunnen
worden bekeken. HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl produceert hoogwaardige afbeeldingen aan
de voorzijde die ook aan de achterzijde goed zichtbaar zijn.
Dit vinyl-polymeersubstraat is gemakkelijk te verwerken. Dit permanente heldere zelfklevende materiaal is ook na 6
maanden schoon te verwijderen. Deze probleemloze oplossing bespaart tijd en geld.
Duurzame resultaten – prints zijn buiten tot een jaar lichtbestendig zonder laminering1. Dit hoogwaardige,
brandvertragende (M1) substraat2 zorgt voor een efficiënte workflow.

1Waarden voor lichtbestendigheid en waterbestendigheid afkomstig van HP Image Permanence Lab

Lichtbestendigheidswaarden voor buiten volgens SAE J2527; bij blootstelling in verticale stand onder gemiddelde (gesimuleerde) buitencondities voor geselecteerde hoge
en lage klimaten, inclusief blootstelling aan direct zonlicht en water; prestaties variëren met de omgevingscondities
Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

2Voldoet aan de volgende brandvertragingsnormen: M1 / NFP 92-501 (Frankrijk).

HP One-view Perforated Adhesive Window Vinyl

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Laminering
Voltooien
Zelfklevende rug
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in
etalage, binnen)
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in huis
of kantoor)
Vlamvertragend
Waterbestendigheid
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

288 gr/m² (met rug), 155 gr/m² (zonder rug) volgens ISO 536 testmethode
16 mil/406 micron (met rug), 6,5 mil/165 micron (zonder rug) volgens ISO 534 testmethode
98% (met rug) volgens TAPPI T-425 testmethode; 75% (met rug) volgens TAPPI T-426 testmethode
Ja, met laminaat speciaal voor geperforeerd vinyl
Matglanzend
Helder
15 tot 30 °C
30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
1 jaar. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
1 jaar. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nee
Ja
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
18 tot 30 °C
35 tot 55% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in Taiwan

Productnummers
CH004A
CH005A

Garantie

Rolformaten
1067 mm x 50 m
1372 mm x 50 m

884962282878
884962282885

Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast
in de printer, mits correct gebruikt.
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