HP skyltbanderoll i tunt tyg

HP skyltbanderoll i tunt tyg ger lysande, effekfulla tillämpningar med lång hållbarhet.
Detta PVC-fria polyestertyg hjälper till att upprätthålla produktiviteten och kan
återvinnas genom HPs återvinningsprogram för storformatsmedier 1.

Utformat för mellanstora till stora tryckerier som behöver ett PVC-fritt alternativ till banderoller och skyltar för
miljömedvetna kunder.
Profilera din verksamhet och locka miljömedvetna kunder med detta PVC-fria material. HP skyltbanderoll i tunt tyg
är ett övertygande alternativ till PVC-banderoller och bidrar till minskad miljöpåverkan.
Upprätthåll hög produktivitet. Detta stadiga polyestertyg bibehåller sina egenskaper under utskriftsprocessen. HP
skyltbanderoll i tunt tyg är utformad tillsammans med skrivaren och HP-bläcken för att ge den lättanvända och
problemfria prestanda som du förväntar dig av HP.
Skapa effektfulla flamskyddade2 skyltar, allt från mäss- och evenemangsbanderoller till butiksskyltar. Detta
konkurrenskraftigt prissatta obestrukna material ger lysande och hållbara utskrifter. Färgen får inte rynkor eller
veck.

1HP erbjuder ett återvinningsprogram för HPs storformatsmedier i USA och Europa, genom vilket de flesta av HPs återvinningsbara skyltmaterial kan returneras
Tillgängligheten varierar
Vissa återvinningsbara papper kan återvinnas genom återvinningsprogram som ofta är tillgängliga
Gå till www.hp.com/go/recycleLFmedia för ytterligare information
Förutom detta program är återvinningsmöjligheter för dessa produkter endast tillgängliga i begränsade områden
För återvinning av dessa produkter bör kunderna vända sig till lokala återvinningsanläggningar.

2Uppfyller följande brandsäkerhetsnormer: B1/DIN 4012
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Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies
Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller
icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Ljusäkta bläck (för skyltfönster), låg
lösningsmedelshalt
Ljusäkta bläck (inomhus för hem/kontor), låg
lösningsmedelshalt
Flamskyddsmedel
Vattenfasthet
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

210 g/m² enligt testmetoden ISO 536
380 mikron enligt testmetoden ISO 534
Matt
15 till 30 °C
30 till 70 % relativ luftfuktighet
Tester pågår
Tester pågår
Ja, DIN 4102-B1 (Tyskland)
Måttligt
1 år i oöppnad originalförpackning
5 till 40 °C
30 - 80 % RH
Tillverkad i Israel

Produktnummer
CH006A
CH007A
CH008A

Garanti

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

884962282892
884962282908
884962282915

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt
användning.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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