HP Double-sided HDPE Reinforced Banner
Double-sided HDPE Reinforced Banner er et
imponerende genbrugsalternativ til traditionelle
PVC-baserede scrim-bannere. Dette holdbar, HDPE
blockout bannermateriale, der kan genbruges,
hjælper dig - og dine kunder - med at tænke grønt1.

Ideelt til skiltebutikker, digitale trykkerier samt kopierings/printbutikker, der har brug for
et alternativ til PVC scrim bannere, der kan tiltrække miljøbevidste kunder.

Få dobbelt så meget opmærksomhed med et
genbrugsbanner1
● Imponer dine miljøbevidste kunder med dette
genbrugsalternativ til PVC scrim 1
● Få samme styrke med et materiale, der kun er
halvt så tungt
● Reducer omkostningerne, få mulighed for at få
nye kunder, og få en ny profil

Tag skridtet, og bevar den pålidelige ydelse
● Udnyt HP's innovationer med dette
imponerende alternativ til PVC Scrim-banner
● Vha
● HP-medieteknologi er HP Double-sided HDPE
Reinforced Banner optimeret med HP
Latex-blæk, så der fås ensartet og pålidelig
ydelse.

● HP Double-sided HDPE Reinforced Banner
hjælper dig - og dine kunder - med at tænke
grønt.

Fremstil holdbare og levende bannere
● Skiltemateriale til krævende dobbeltsidede
bannere til udendørs brug
● Dette alsidige, lette og vandfaste materiale
giver en flot finish og har samme rivestyrke som
440 g/m² PVC scrim2
● Fremstil bannere, der klarer selv de skrappeste
vejrforhold uden at miste de levende farver
● HP Double-sided HPDE Reinforced Banner
holder 1,5 år udendørs uden laminering ved
brug af HP Latex-blæk3.

1HP-programmet til tilbagetagning af medier i stort format findes ikke i alle lande
Der findes måske ikke genbrugsprogrammer i dit område
Se http://www.hp.com/recycle for yderligere oplysninger

2Med HP Latex-blæk

Vandfast i henhold til test udført af HP Image Permanence Lab på en lang række medier, herunder HP-medier; vandfasthed svarer til øko- og low-solvent blæk, når der printes på vandfaste medier
Vandfasthedstest i henhold til metoden ISO 18935
Resultater afhænger af de specifikke medier
Få mere at vide på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence

3Testet på HP Designjet L25500-serien med HP Latex-blæk

HP's estimater for billedholdbarhed samt ridse- tvære- og vandfasthed fra HP Image Permanence Lab og er baseret på en række medier inklusive HP-printmateriale
Læs mere på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence

HP Double-sided HDPE Reinforced Banner

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

200 g/m² iht. testmetoden ISO 536
9,6 mil/243 mikrometer iht. testmetoden ISO 534
Mere end 99% iht. testmetoden ISO 2471
81% ifølge testmetoden ISO 2470
88 ifølge testmetoden ISO 11476, 87 ifølge testmetoden ISO 11475
Ja, kold
Satin
>45N (MD)/>45N (CD) ifølge testmetoden ASTM D1004
>1200N/mm (MD), >2500N/mm (CD) i henhold til testmetoden TAPPI T-494
15 til 30°C
20% til 80% relativ luftfugtighed
Ja
Tørrer omgående (ved 23° C og 50% RH)
2 år, uåbnet i original emballage
0 til 40° C
5 til 95% relativ fugtighed
Fremstillet i Canada
Produktnumre
Valsestørrelser
CR691A
914 mm x 45,7 m
CR692A
1.067 mm x 45,7 m
CR693A
1524 mm x 45,7 m
CR694A
2.642 mm x 100,6 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
© 2011 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.

4AA3-7520DAE, November 2011

UPC-koder
886111365630
886111365647
886111365654
886111365661

