Say YES untuk: Tekstil Dekoratif!

dengan teknologi HP Latex

Penjelasan
Tekstil dekoratif adalah gambar grafis yang dicetak di polyster dan fiber alami, untuk kemudian
diproses lagi hingga menjadi produk dekorasi interior seperti sarung bantal, tas, atau bahkan
penutup lampu. Karena daya tahan dan ketahanan pencucian merupakan hal penting untuk
dekorasi rumah, HP Latex menjadi teknologi yang ideal untuk keperluan ini, namun tanpa membatasi
kemampuannya sebagai printer yang hanya dikhususkan untuk pencetakan tekstil. Tekstil
merupakan aplikasi margin tinggi yang bisa membantu Anda menjangkau pasar baru!

Tahan terhadap
gosokan kering!
Desain

Cetak

345°F
80 detik

Dapat dicuci!

Proses foto

Sumber tambahan di Pusat
Pengetahuan Latex:
www.hplatexknowledgecenter.com

1. Pilih desain resolusi tinggi, personal, atau dekoratif.
2. Pilih dari empat tekstil premex duravibe, masing-masing memiliki sentuhan & rasa yang berbeda.
3. Cetak gambar pada Printer HP Latex menggunakan informasi setelan awal media yang disarankan
untuk jumlah pass dan waktu perawatan.
4. Jika Anda ingin produk tahan ketika dicuci, tekstil yang sudah dicetak harus dipanaskan pada
perangkat khusus dengan suhu 345°F selama 80 detik. Catatan: langkah ini hanya diperlukan jika
Anda ingin sarung bantalnya tahan ketika dicuci, tapi ini tidak wajib.
5. Membuat sarung bantal: Anda bisa menggunakan mesin jahit atau metode alternatif lainnya
seperti lem khusus tekstil yang bisa didapatkan di toko peralatan seni & kerajinan.
6. Selamat menikmati karya yang unik ini!

Alat dan bahan yang dibutuhkan
• Printer HP Latex
• Tekstil Premex Duravibe® untuk dekorasi rumah dengan HP Latex
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Merek yang tersertifikasi
• Premex Duravibe® 5297 Newport
• Premex Duravibe® 5014 Warp Satin
• Premex Duravibe® 5196 Leenane
• Premex Duravibe® 2458 Phoenix
Profil/informasi media: www.printos.com/ml/#/medialocator

Contoh aplikasi

Sarung
bantal

Penutup
lampu

Tas tote

Sumber tambahan di Pusat
Pengetahuan Latex:
www.hplatexknowledgecenter.com
• Cari kata kunci "Decoration Textiles"
untuk menemukan "panduan" khusus
tekstil Dekor
• Lihat Pusat Aplikasi HP khusus Cushions
aplication untuk mendesain dan
mencetak sarung bantal dengan mudah:
www.hpwallart.com
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