HP Air Release Cast blankt selvklæbende vinyl

HP Air Release Cast blank selvklæbende vinyl skaber langtidsholdbare påsætninger
med høj påvirkning på kurvede og flade overflader. Dette medie med en
konkurrencedygtig pris er fremstilelt til at holde og leverer pålidelig print, holdbarhed
og nem fjernelse.

Ideelt til printserviceleverandører, som producerer skilteapplikationer, især køretøjs- og flådeapplikationer.

Få ægte værdi med denne blanke, selvklæbende vinyl til en konkurrencedygtig pris. Du får pålidelig HP præstation
fra print til montering til fjernelse. Og du får langvarig udendørs holdbarhed.
Nyd, hvor nemt det er at arbejde med denne matte, permanent selvklæbende vinyl. En speciel selvklæbende
teknologi gør det nemt at frigøre luft under monteringen og forhindrer bobler. Den fjernes rent med få limrester,
selv efter fem år.
Få fred i sindet for hele applikationens levetid med en ny HP præstationsgaranti1 for dette medie, der dækker
billedpræstation, holdbarhed og nem fjernelse med få limrester.

1Der gælder visse begrænsninger i garantien, se HP's præstationsgaranti for HP Air Release Cast blank selvklæbende vinyl.

HP Air Release Cast blankt selvklæbende vinyl

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
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Selvklæbende bagside
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (udendørs) lavopløsningsblæk
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

260 g/m² (med liner), 100 g/m² (uden liner) ifølge testmetoden ISO 536
9,5 mil/240 millimeter (uden liner), 2 mil/50 millimeter (med liner) ifølge testmetoden ISO 534
100% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-425; 99% (uden liner) iht. testmetoden TAPPI T-426
76% (med liner) iht. testmetoden TAPPI T-452
82% (med liner) iht. testmetoden CIE Ganz 82
Ja (kold)
Blankt
Permanent akryl
15 til 30° C
30% til 70% relativ luftfugtighed
3 år for ulamineret, 5 år for lamineret. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nej
Ja
Øjeblikkelig med Latex-blæk, 10 minutter med blæk med lavt indhold af opløsningsmidler
1 år, uåbnet i original emballage
20 til 24° C
45% til 55% RH
Fremstillet i Italien

Produktnumre
CG934A
CG935A
CG936A

Garanti

Valsestørrelser
1524 mm x 45,7 m
1.372 mm x 45,7 m
1372 mm x 91,4 m

884962102138
884962102145
884962102152

HP garanterer dig som slutkunde, at HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl vil være uden materielle og håndværksmæssige fejl i fem år fra købsdatoen i de fleste
udstillingsmiljøer. (Der gives kun fire års garanti på produkter, som udsættes for betydelige mængder stærkt, direkte sollys). De komplette garantioplysninger findes på:
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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