HP Backlit Polyester Film
HP Backlit Polyester Film giver imponerende
bagbelyste displays med skarpe og levende
farver, der bliver lagt mærke til. Laminer printet
med det samme, det kommer ud af printeren og imponer kunderne med din hurtige
ekspeditionstid.

Designet til messer og udstillinger, bagbelyst materiale, POP og detailudstillinger samt
fotoforstørrelser.

Fremstil skarpt og levende bagbelyst
materiale, der gør indtryk

Imponer kunderne med hurtige
ekspeditionstider.

● Fremstil imponerende bagbelyst materiale med
skarpe og levende farver, man ikke kan undgå
at lægge mærke til

● Reager hurtigt, og tilbyd dine kunder hurtige
ekspeditionstider

● Med den specialfremstillede porøse coating
opnår denne bagbelyste polyesterfilm en
fantastisk god blækvedhæftning, hvilket giver
knivskarpe billeder
● Få nøjagtige farver på tværs af et bredt
farveområde
● HP Polyester Backlit Film er designet til høj
blækabsorption og stærk blækvedhæftning, så
farver gengives meget nøjagtigt.

Bevar en høj produktiviteten.
● Få optimal produktivitet med denne effektive
film
● Med en kvalitetspolyesterbase og mulighed for
at benytte HP Latex-blæk, giver denne film en
stærk løsning, der tørrer hurtigt
● Gå hurtigt videre til laminering og opsætning HP's bagbelyste polyesterfilm kan nemt klare
ændringer i temperatur og luftfugtighed
● Få pålidelig og ensartet HP-ydelse til en
konkurrencedygtig pris
● Dette 285 g/m² medie er nemt at håndtere og
montere
● Det bliver på plads og får ikke folder.

1HP tilbyder et returneringsprogram for HP-medier i storformat i USA og Europa, hvorigennem de fleste genanvendelige HP-skiltemedier kan returneres
Findes muligvis ikke i alle lande
Noget genanvendeligt papir kan kun sendes til genbrug via offentlige genbrugsprogrammer
Der er flere oplysninger på http://www.hp.com/recycle
Ud over dette program er der i øjeblikket kun adgang til genbrugsmuligheder for disse produkter i begrænsede områder
Kontakt de lokale myndigheder vedrørende genanvendelse/miljørigtig bortskaffelse af disse produkter.

● Ved brug af HP Latex-blæk er disse print
fuldstændigt tørre, når de kommer ud af
printeren
● Fortsæt direkte til laminering uden at spilde tid
● Problemfri laminering - både varm og kold
● Tilfredsstil endvidere miljøbevidste kunder dette printmateriale kan sendes til genbrug via
HP's tilbagetagningsprogram for store medier1.

HP Backlit Polyester Film

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

285 g/m² iht. testmetoden ISO 536
221 µm iht. ISO 534 testmetoden
Mere end eller lig med 77% iht. TAPPI T-425 testmetoden
Mere end eller lig med 86% iht. TAPPI T-452 testmetoden
115 iht. CIE Ganz 82 testmetoden
Ja, varm og kold. Når der benyttes varm laminering, anbefales det at indkapsle.
Mat
15 til 30° C
20% til 80% relativ luftfugtighed
Ikke vandfast. Behøver laminering ved udendørsbrug.
Omgåede
2 år, uåbnet i original emballage
18 til 30° C
35% til 55% relativ luftfugtighed
Fremstillet i USA
Produktnumre
Valsestørrelser
CR660A
914 mm x 30,5 m
CR661A
1067 mm x 30,5 m
CR662A
1372 mm x 30,5 m
CR663A
1524 mm x 30,5 m

Garanti

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes
korrekt.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.
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UPC-koder
885631747391
885631747407
885631747414
885631747421

