HP Backlit Polyester Film
HP Backlit Polyester Film produceert
hoogwaardige backlit displays in scherpe,
briljante, opvallende kleuren. Direct na het
printen lamineren en indruk maken op klanten
met een snelle responstijd.

Ontworpen voor posters voor beurzen en evenementen, backlit displays, POP- en
retaildisplays en fotovergrotingen.

Scherpe, briljante, hoogwaardige backlit
prints maken

Indruk maken op klanten met een snelle
responstijd

● Hoogwaardige backlitprints maken met
scherpe, briljante kleuren die de aandacht
trekken

● Snel reageren en klanten korte levertijden
bieden

● Deze polyester backlitfilm met speciaal
ontwikkelde poreuze coating zorgt voor een
uitstekende inkthechting en een haarscherpe
weergave
● Accurate kleuren met een breed kleurbereik
● HP Polyester Backlit Film heeft een hoge
inktabsorptie en een sterke inkthechting die een
accurate kleurreproductie waarborgen.

Behoud van productiviteit
● Deze high-performance film waarborgt een
hoge productiviteit
● Dankzij de hoogwaardige polyesterbasis en
compatibiliteit met HP latexinkt is deze film
stevig en droogt hij snel
● Snel lamineren en tentoonstellen: HP Backlit
Polyester Film verandert niet bij wisselingen van
temperatuur en vochtigheidsgraad
● Betrouwbare, consistente HP prestaties voor
een concurrerende prijs
● Deze 285-gr/m² media zijn gemakkelijk te
verwerken, blijven stabiel en vouwen of
kreuken niet.

1HP biedt een retourprogramma voor HP grootformaat printermedia in de V.S

en Europa, waarmee de meeste HP recyclebare signagemedia kunnen worden geretourneerd, beschikbaarheid varieert
Sommige recyclebare media kunnen worden gerecycled via gangbare recyclingprogramma's
Meer informatie is beschikbaar op: http://www.hp.com/recycle
Afgezien van dit programma zijn voor deze producten momenteel slechts beperkte recyclingmogelijkheden beschikbaar
Klanten dienen voor recycling van deze producten contact op te nemen met een lokale recyclingfaciliteit.

● Als u HP latexinkt gebruikt, komen de prints
droog uit de printer
● U kunt onmiddellijk lamineren zonder kostbare
tijd te verliezen
● Betrouwbaar warm en koud lamineren
● Maak indruk op milieubewuste klanten – dit
printmateriaal is recyclebaar via het
retourprogramma voor HP grootformaat
printermedia1.

HP Backlit Polyester Film

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

285 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8,7 mil/221 micron volgens ISO 534 testmethode
Hoger dan of gelijk aan 77% volgens TAPPI T-425 testmethode
Hoger dan of gelijk aan 86% volgens TAPPI T-452 testmethode
115 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Ja, warm en koud. Bij warm lamineren wordt geadviseerd om dit aan beide zijden te doen.
Mat
15 tot 30 °C
20 tot 80% rel
Niet waterbestendig. Lamineren is noodzakelijk voor gebruik buiten.
Instant
2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
18 tot 30 °C
35 tot 55% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in de V.S.
Productnummers
Rolformaten
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

Garantie

Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en
fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
of omissies in dit materiaal.
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UPC-codes
885631747391
885631747407
885631747414
885631747421

