HP:n kevyt tekstiiliviiri

HP Light Textile Display Banner tuottaa loistavia, tehoavia ja pitkään kestäviä
tulosteita. Tämä PVC:tä sisältämätön polyesterikangas auttaa pitämään yllä hyvää
tuottavuutta, ja sen voi kierrättää HP:n Large-format Media -palautusohjelman
kautta1.

Suunniteltu keskisuurille ja suurille tulostuspalvelujen tarjoajille, jotka tarvitsevat vaihtoehdon ilman PVC:tä
julisteiksi ja displayksi tarjottavaksi ympäristötietoisille asiakkaille.
Saat kilpailuetua liiketoiminnallesi ja hankit ympäristötietoisia asiakkaita tällä tulostusmateriaalilla, jossa ei ole
PVC:tä. HP Light Textile Display Banner tarjoaa vakuuttavan vaihtoehdon PVC:lle julisteisiin ja vähentää tulostuksen
ympäristövaikutuksia.
Ylläpidä hyvä tuottavuus. Tämä tukeva polyesterikangas säilyttää ominaisuutensa tulostuksen aikana. HP Light
Textile Display Banner on suunniteltu yhdessä tulostimen ja HP:n musteiden kanssa tuottamaan HP:ltä odotettu
ongelmaton suorituskyky.
Luo erittäin tehokkaita, palamattomia2 display-tulosteita messujen ja tapahtumien julisteista POP display-tulosteisiin.
Tämä kilpailukykyisesti hinnoiteltu, päällysteetön materiaali tuottaa loistavia ja kestäviä tulosteita. Et totea värien
rypistymistä.

1 HP tarjoaa Euroopassa HP:n suurkuvamateriaalien keräysohjelman, jonka kautta useimmat HP:n kierrätettävät kylttimateriaalit voidaan palauttaa
Saatavuus vaihtelee
Tietyt kierrätettävät paperit voidaan kierrättää yleisten kierrätysohjelmien kautta
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/recycleLFmedia
Tämän ohjelman lisäksi kierrätysmahdollisuuksia näille tuotteille on tällä hetkellä saatavana vain rajoitetuilla alueilla
Asiakkaiden tulisi ottaa yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tuotteen kierrättämiseksi.

2Täyttää seuraavien palo-ominaisuusnormien vaatimukset: B1/DIN 4012
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Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos
sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Valonkestävyys (sisällä kaupan ikkunassa),
niukkaliukoinen muste
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa),
niukkaliukoinen muste
Palonestoaine
Vedenkestävyys
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

210 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
380 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
Matta
15–30 °C
30–70 % suhteellinen kosteus
Testissä
Testissä
Kyllä, DIN 4102-B1 (Saksa)
Kohtalainen
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
5–40 °C
30–80 % suht. k.
Valmistusmaa Israel

Tuotenumerot
CH006A
CH007A
CH008A

Takuu

Rullakoot
1 067 mm x 50 m
1 524 mm x 50 m
2 520 mm x 100 m

UPC-koodit
884962282892
884962282908
884962282915

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä
ne eivät aiheuta paperitukoksia.
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Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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