HP bakgrundsbelyst polyesterfilm
HP bakgrundsbelyst polyesterfilm producerar
effektfulla bakgrundsbelysta displayer fulla av
klara, levande, iögonenfallande färger.
Laminera direkt när utskriften kommer ut ur
skrivaren – och imponera ännu mer på
kunderna med dina snabba leveranstider.

Utformad för mäss- och evenemangsdisplayer, bakgrundsbelysta displayer, POP- och
butiksdisplayer samt fotoförstoringar.

Skapa skarpa, levande, imponerande
bakgrundsbelysta displayer

Imponera på dina kunder med snabba
leveranstider

● Skapa effektfulla bakgrundsbelysta displayer
med klara, levande färger som drar
uppmärksamheten till sig

● Ge snabb respons och erbjud kunderna korta
leveranstider

● Med en porös specialbestrykning ger den här
bakgrundsbelysta polyesterfilmen utmärkt
bläckvidhäftning och knivskarpa bilder
● Se exakta färger över ett brett färgomfång
● HP bakgrundsbelyst polyesterfilm har tagits
fram för hög bläckabsorption och stark
bläckvidhäftning för färgreproduktion med hög
precision.

● Med HPs latexbläck kommer utskrifterna helt
torra ut ur skrivaren
● Laminera direkt utan att förlora värdefull tid
● Du kan tryggt laminera – varmt eller kallt
● Gör ännu större intryck på miljömedvetna
kunder – det här utskriftsmaterialet är
återvinningsbart via HPs återvinningsprogram
för storformatsmaterial1.

Upprätthåll hög produktivitet
● Håll produktiviteten på topp med den här
högprestandafilmen
● Filmen har avancerad polyesterbas, är
kompatibel med HPs latexbläck och ger en
stadig konstruktion och snabbtorkande
prestanda
● Fortsätt snabbt till laminering och skyltning –
HPs bakgrundsbelysta polyesterfilm är
förändras inte av varierande temperatur och
luftfuktighet
● Pålitlig, enhetlig HP-prestanda till
konkurrenskraftigt pris
● Detta material har en vikt på 285 g/m² och är
lätt att hantera och installera
● Det sitter kvar på plats och blir inte skrynkligt.

1HP erbjuder ett återvinningsprogram för HPs storformatsmedier i Nordamerika och Europa, genom vilket de flesta av HPs återvinningsbara medier kan returneras
Tillgängligheten varierar
Vissa återvinningsbara papper kan återvinnas genom återvinningsprogram som ofta är tillgängliga
Gå till http://www.hp.com/recycle 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.

HP bakgrundsbelyst polyesterfilm

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

285 g/m² enligt testmetoden ISO 536
221 mikron enligt testmetoden ISO 534
Högre än eller lika med 77 % enligt testmetoden TAPPI T-425
Högre än eller lika med 86 % enligt testmetoden TAPPI T-452
115 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Ja, varm- och kallaminering. När varmlaminering används rekommenderar vi kapsling.
Matt
15 till 30 °C
20 till 80 % relativ luftfuktighet
Ej vattenbeständigt. Laminering krävs vid utomhusbruk.
Direkt
2 år, i oöppnad originalförpackning
18 till 30 °C
35 till 55 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i USA
Produktnummer
Rullstorlekar
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

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

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies
©2010 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.
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