Lehká banerová zobrazovací textilie HP

Lehká banerová zobrazovací textilie HP umožňuje úžasné, vysoce účinné,
dlouhodobé aplikace. Tato polyesterová tkanina bez obsahu PVC pomáhá udržet
vysokou produktivitu a může být recyklována prostřednictvím programu zpětného
odběru velkoformátových médií HP1.

Navrženo pro středně velké až velké poskytovatele tiskových služeb, kteří potřebují pro své ekologicky
zodpovědné zákazníky alternativy reklamních bannerů a transparentů bez obsahu PVC.
Zviditelněte své podnikání s médii bez obsahu PVC a přilákejte ekologicky zodpovědné zákazníky. Lehká
banerová zobrazovací textilie HP Light Textile Display Banner je nepřekonatelnou alternativou k bannerům s
obsahem PVC a pomáhá snížit vliv tisku na životní prostředí.
Zachovává vysokou produktivitu. Tato stálá polyesterová tkanina si během tisku zachovává své vlastnosti. Lehká
banerová zobrazovací textilie HP Light Textile Display Banner je navržena pro tiskárny a inkousty HP tak, aby
dosáhla snadného a bezproblémového výkonu, který se od společnosti HP očekává.
Vytvořte vysoce účinné a hoření zpomalující výtisky2, které jsou vhodné pro výstavní účely, transparenty informující
o akcích nebo reklamní stojany. Tento konkurenceschopný, nepotahovaný materiál vytváří skvělé, odolné potisky.
Při tisku nedochází k vrásnění nebo vlnění materiálu.

1Společnost HP nabízí v Evropě a Spojených státech program zpětného odběru velkoformátových médií HP, prostřednictvím něhož je možné vrátit většinu recyklovatelných
poutačů
Jeho dostupnost není všude stejná
Některé recyklovatelné papíry lze recyklovat v rámci běžných recyklačních programů
Podrobnosti naleznete na webových stránkách www.hp.com/go/recycleLFmedia
Další možnosti recyklace produktů mimo tento program jsou momentálně k dispozici jen v některých oblastech
Doporučujeme zákazníkům, aby se s otázkami ohledně recyklace těchto produktů obraceli na místní recyklační střediska.

2Splňuje následující limity pro odolnost vůči ohni: B1/DIN 4012

Lehká banerová zobrazovací textilie HP

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
Povrchová úprava
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

210 g/m² dle testovací normy ISO 536
15 mil./380 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
Matná
15 až 30 °C
30 až 70% RH
Probíhají zkoušky
Probíhají zkoušky
Ano, DIN 4102-B1 (Německo)
Přiměřeně
1 rok, v neotevřeném originálním balení
5 až 40 °C
30 až 80 % RH
Vyrobeno v Izraeli.

Čísla produktů
CH006A
CH007A
CH008A

Záruka

Velikosti rolí
1067 mm x 50 m
1524 mm x 50 m
2520 mm x 100 m

884962282892
884962282908
884962282915

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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Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za
technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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