HP Let tekstildisplaybanner

HP Let tekstildisplaybanner producerer farvestrålende, langvarige applikationer med
høj påvirkning. Dette pvc-fri polyestermateriale hjælper dig med at holde
produktiviteten høj og kan genanvendes via HP returneringsprogrammet for medier i
storformat1.

Designet til mellemstore og store printserviceleverandører, som behøver et pvc-frit alternativ til bannere og
displays at tilbyde miljøbevidste kunder.
Differentier din virksomhed, og tiltræk miljøbevidste kunder med dette PVC-fri medie. HP Let tekstildisplaybanner
tilbyder et overbevisende alternativ til PVC-bannere og hjælper med at mindske miljøpåvirkningen ved udskrivning.
Hold produktiviteten høj. Dette stabile polyestertekstil beholder sine egenskaber under printprocessen. HP Let
tekstildisplaybanner er designet sammen med printeren og HP blæk til at levere den nemme, problemfri
præstation, du forventer af HP.
Opret brandhæmmende2 displays med høj påvirkning, fra forevisnings- og eventbannere til POP-displays. Dette
ubestrøgne materiale til en konkurrencedygtig pris leverer fremragende, holdbare print. Du finder ingen farvefolder
eller rynker.

1HP tilbyder HP returneringsprogram for medier i storformat i USA og Europa, hvorigennem de fleste genanvendelige HP skiltemedier kan returneres, tilgængeligheden
varierer
Visse genanvendelige papirer kan kun genbruges via offentlige genbrugsprogrammer
Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/recycleLFmedia
Ud over dette program er der i øjeblikket kun adgang til genbrugsmuligheder for disse produkter i begrænsede områder
Kontakt de lokale myndigheder vedrørende genanvendelse/miljørigtig bortskaffelse af disse produkter.

2Overholder følgende brandhæmmende klassificeringer: B1/DIN 4012

HP Let tekstildisplaybanner

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs i butiksvindue)
lavopløsningsblæk
Lysbestandighed (indendørs hjem eller kontor)
lavopløsningsblæk
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

210 g/m² ifølge testmetoden ISO 536
380 µm ifølge testmetoden ISO 534
Mat
15 til 30° C
30% til 70% relativ luftfugtighed
I test
I test
Ja, /DIN 4102-B1 (Tyskland)
Moderat
1 år, uåbnet i original emballage
5 til 40° C
30% til 80% RH
Fremstillet i Israel

Produktnumre
CH006A
CH007A
CH008A

Garanti

Valsestørrelser
1067 mm x 50 m
1524 mm x 50 m
2520 mm x 100 m

884962282892
884962282908
884962282915

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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