HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl

HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl gir virkningsfulle og langvarige
resultater på kurvede og flate overflater. Dette konkurransedyktig prisede mediet er
laget for å vare og gir pålitelig utskrift, holdbarhet og fullstendig fjerning.

Ideell for leverandører av utskriftstjenester som produserer for bruk som skilt, spesielt for anvendelser i grafikk for
biler og vognparker.
Få realisert verdi med konkurransedyktig priset Gloss Cast selvklebende vinyl. Få pålitelig HP-resultat fra utskrift til
montering og til fjerning. Og du får langvarig holdbarhet utendørs.
Gled deg over hvor enkelt det er å arbeide med ugjennomskinnelig permanent selvklebende vinyl. En spesiell
teknologi for selvklebende stoffer gjør det enkelt å fjerne luft under monteringen og hindre bobler. Med lite
limrester kan den fjernes fullstendig, selv om det har gått fem år.
Oppnå trygghet så lenge resultatet brukes med en ny HP ytelsesgaranti1 for dette mediet som dekker
bildebestandighet, holdbarhet og fullstendig fjerning med lite limrester.

1Enkelte begrensninger gjelder for garanti

Se HPs ytelsesgaranti for HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl.

HP Air Release Gloss Cast selvklebende vinyl

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies
Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør
for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Selvklebende bakside
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Lysfasthet (utendørs) lav-oppløselig blekk
Flammehemmende middel
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

260 g/m² (med dekkpapir), 100 g/m² (uten dekkpapir) per ISO 536-testmetoden
9,5 mil/240 mikron (med dekkpapir), 2 mil/50 mikron (uten dekkpapir) per ISO 534-testmetoden
100 % (med dekkpapir) per TAPPI T-425-testmetoden; 99 % (uten dekkpapir) per TAPPI T-426-testmetoden
76 % (med dekkpapir) per TAPPI T-452-testmetoden
82 % (med dekkpapir) per CIE Ganz 82-testmetoden
Ja (kald)
Glanset
Permanent akryl
15 til 30° C
30 til 70 % RF
3 år ulaminert, 5 år laminert. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nei
Ja
Umiddelbart med Latex-blekk, 10 minutter med lavsolvent blekk
1 år, uåpnet i originalemballasje
20 til 24° C
45 til 55 % RF
Produsert i Italia

Produktnumre
CG934A
CG935A
CG936A

Garanti

Rullstørrelser
1524 mm x 45,7 m
1372 mm x 45,7 m
1372 mm x 91,4 m

884962102138
884962102145
884962102152

HP garanterer for deg, sluttkunden, at HP Air Release Adhesive Gloss Cast Vinyl er uten defekter i materialer og utførelse fra kjøpsdatoen og i en periode på fem år i de
fleste utstillingsmiljøer. (Produkter som utsettes for store mengder direkte sollys har en garantiperiode på fire år.) Du finner fullstendig garantiinformasjon på
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties
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Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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