Faixa têxtil leve HP

A Faixa de exposição têxtil leve HP produz aplicações brilhantes, duradouras de alto
impacto. Este tecido de poliéster sem PVC ajuda a manter produtividade elevada e
pode ser reciclado através do programa de recolha de suportes de formato grande
da HP1.

Para fornecedores de serviços de impressão de tamanho médio a grande que querem uma alternativa sem PVC
para faixas e aplicações para clientes ecologicamente conscientes.
Diferencie o seu negócio e atraia clientes ambientalmente conscientes com este suporte sem PVC. A Faixa de
exposição têxtil leve HP é uma alternativa imperiosa à faixa de PVC e ajuda a reduzir o impacto da impressão no
ambiente.
Mantenha a produtividade. Este tecido de poliéster estável mantém as suas propriedades durante o processo de
impressão. A Faixa de exposição têxtil leve HP foi concebido com a impressora e as tintas da HP para fornecer o
desempenho fácil e sem problemas que espera da HP.
Crie aplicações ignífugas de alto impacto2, desde faixas comerciais e de eventos até aplicações POP. Este
material acessível e sem revestimento produz impressões brilhantes e duradouras. Não irá encontrar vincos de cor
ou enrugamento.

1O programa da HP de recolha de suportes HP de formato grande nos EUA e Europa, permite-lhe devolver a maioria dos suportes de sinalética recicláveis da HP; a
disponibilidade varia
Alguns papéis podem ser reciclados através de programas de reciclagem normalmente disponíveis
Para mais informações, visite www.hp.com/go/recycleLFmedia
Para além deste programa, as oportunidades de reciclagem destes produtos estão apenas disponíveis actualmente em áreas limitadas
Os clientes devem consultar os recursos locais de reciclagem para reciclar estes produtos.

2Cumpre as seguintes classificações de resistência ao fogo: B1/DIN 4012

Faixa têxtil leve HP

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato)
mais recente em www.hp.com/go/designjet/supplies
Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora).
Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Especificações do produto
Peso
Espessura
Acabamento
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Tinta com baixo índice de solvente (montra
comercial interior) com estabilidade na
exposição à luz
Tinta com baixo índice de solvente (escritório ou
particular interior) com estabilidade na
exposição à luz
Retardador de chama
Estabilidade na Exposição à Água
Período de Armazenagem
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento
País de origem
Informações para encomendas

210 g/m², conforme Método de Teste ISO 536
15 mil/380 microns conforme o Método de Teste ISO 534
Mate
Entre 15 e 30°C
30 a 70% HR
Em testes

Em testes

Sim, / DIN 4102-B1 (Alemanha)
Moderado
1 ano, por abrir na embalagem original
5 até 40 °C
30 a 80% HR
Fabricado nos EUA

Números de Produtos
CH006A
CH007A
CH008A

Garantia

Tamanhos dos rolos
1067 mm x 50 m
1524 mm x 50 m
2520 mm x 100 m

Códigos UPC
884962282892
884962282908
884962282915

Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da
impressora, quando adequadamente utilizados.
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