
Arkusz informacyjny produktu            Ink-jet / drukarki  i  kopiarki laserowe

BG-40.5 RS
Uniwersalna folia do wykonania przezroczy w drukarkach atramentowych lub
monochromatycznych albo kolorowych drukarkach i kopiarkach laserowych.

Uniwersalna folia do wykonania przezroczy do rzutników pisma

ZASTOSOWANIE
do wykonania przezroczy prezentacyjnych
do rzutników

CHARAKTERYSTYKA
przednia strona - do druku atramentowego
strona odwrotna - do druku w drukarkach
laserowych monochr. i kolorowych lub do
wykonania kopii w kserokopiarkach
monochr. i kolorowych
wysoka wszechstronno
bezpieczne stosowanie dzi ki informacji,
która strona folii przeznaczona jest do
okre lonej techniki druku lub kopiowania
dobre przywieranie tonera,
szybkie wysychanie atramentu,
wysoka g sto  optyczna naniesionego i
utrwalonego tonera

SPECYFIKACJA
klarownie przezroczysta folia poliestrowa
grubo : 0,100 mm
uszlachetnienie:
strona przednia: warstwa umo liwiaj ca druk
ink-jet,
strona odwrotna: warstwa wi ca toner.
Zdejmowany pasek papierowy z  informacj
po której stronie i jak  metod

KOMPATYBILNO
jest przeznaczona do stosowania w
monochromatycznych i kolorowych
drukarkach i kopiarkach laserowych oraz do
wi kszo ci drukarek atramentowych.

DRUKOWANIE
Nale y stosowa  si  do instrukcji
producenta drukarki/kopiarki
Przed wprowadzeniem folii do urz dzenia
nale y uwzgl dni  informacj  umieszczon
na zdejmowanym pasku papierowym.
Przy drukowaniu atramentowym i laserowym
zaleca si  najpierw wykona  nadruk
laserowy a po nim – atramentowy.

YTKOWANIE
Foli  nale y chroni  przed wilgoci
i odciskami palców.

SK ADOWANIE
Foli  nale y przechowywa  w ch odnych i
suchych pomieszczeniach.
Je li opakowanie z foli  zosta o otworzone,
powinno by  przechowywane w tempe-
raturze od 15 do 250C i wilgotno ci wzgl -
dnej od 30 do 60% lecz nie d ej, ani eli 18
miesi cy. Po tym terminie mo e wyst pi
pogorszenie jako ci wydruków

DOST PNO
50 arkuszy DIN A4.
Format A3 – w uzgodnieniu z Producentem.
Nr katalogowy: 29405.100.44100

INNE  MATERIA Y  W  MA YCH  FORMATACH
Pod a ink-jet
Papiery
Folie
Folie samoprzylepne
Inne folie i papiery [FunLine]
Folie do drukarek laserowych
Folie do drukarek kolorowych
Folie do drukarek czarno-bia ych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-bia ych
Fotopapier do kolor. i cz.-bia ych drukarek i  kopiar. laser.
Folie do drukarek solid ink-jet
Folie do kopiarek laserowych
Folie do kopiarek kolorowych
Folie samoprzylepne do kopiarek kolorowych
Folie do kopiarek cz.-bia ych
Folie samoprzylepne do kopiarek cz.-bia ych

UWAGA: szczegó owe informacje nt. ww. asortymentu mog
Pa stwo znale  na stronie http://www.folex.com.pl lub
otrzyma  telefonicznie w Przedstawicielstwie FOLEX’a w
Warszawie, tel. [022] 666-96-96/ fax 666-80-80, tel. kom.
[0602] 238-113.
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