
Arkusz informacyjny produktu             Kolorowe drukarki laserowe

BG-71 • BG-71.1 • BG-71.2 • BG-71.5 • BG-71.6  Seria
Uniwersalne, przezroczyste folie do kolorowych drukarek i kopiarek laserowych

Kolorowe drukarki laserowe mog  przenie  Pa stwa kolorowe grafiki lub obrazy bezpo rednio na folie
antystatyczne i odporne na wysokie temperatury. Folie te charakteryzuj  si  równie atwo ci
przechodzenia przez mechanizm drukarki, wy mienitym przyleganiem tonera [równie  przy stosowaniu
mikro-tonerów]. Zachowuj  p asko  na ekranach rzutników.

ZASTOSOWANIE
do wykonania przezroczy prezentacyjnych

CHARAKTERYSTYKA
mog  by  stosowane w wi kszo ci koloro-
wych drukarek laserowych (patrz firmowa lista
rekomendacyjna)
znakomite przywieranie tonera
odporno  na wysokie temperatury
wierne odwzorowanie barw
znakomite przechodzenie przez drukark
zachowanie p asko ci na ekranie rzutnika

SPECYFIKACJA
klarownie przezroczysta folia poliestrowa
grubo : 0,100 mm (seria)
folia obustronnie pokryta jest warstw
zwi kszaj  przyczepno  tonera

KOMPATYBILNO
zalecane do kolorowych drukarek i kopiarek
laserowych
przy ich stosowaniu prosimy uwzgl dnia
zalecenia przedstawione w naszej li cie
rekomendacyjnej dost pnej pod adresem
internetowym
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

DRUKOWANIE
Nale y stosowa  si  do instrukcji podanej
przez producenta drukarki.

YTKOWANIE
Foli  nale y chroni  przed wilgoci  i odciskami
palców.

SK ADOWANIE
Foli  nale y sk adowa  w ch odnych i suchych
pomieszczeniach.
Je li opakowanie z foli  zosta o otworzone,
folia powinna by  przechowywana w
temperaturze od 15 do 300C i wilgotno ci
wzgl dnej od 20 do 60% lecz nie d ej, ni  12
miesi cy. Po tym terminie wyst pi  mo e
pogorszenie jako ci wydruków.

FORMY DOSTAWY
pude ka: 50 lub 100 arkuszy DIN A4 lub A3

             albo 50 lub 100 arkuszy w form.
US-Quart / Letter [216 x 279 mm]

BG-71
Folia bez dodatkowego wyposa enia.
Nr katalog.: 29710.100.xxxxx

BG-71.1
Z przek adk  papierow  przylamowan  do
krótszej kraw dzi arkusza.
Nr katalog.: 29711.100.xxxxx

BG-71.2
Z przek adk  papierow  przylamowan  do

szej kraw dzi arkusza.
Nr katalog.: 29712.100.xxxxx

BG-71.5
Z paskiem sensorowym na krótszej kraw dzi.
Nr katalog.: 29715.100.xxxxx

BG-71.6
Z paskiem sensorowym na d szej kraw dzi.
Nr katalog.: 29716.100.xxxxx

INNE  FOLIE  I  PAPIERY W  MA YCH  FORMATACH
Pod a ink-jet

 Papiery
 Folie
 Folie samoprzylepne
 Inne folie i papiery ozdobne, równie  do transferu na tkaniny

Folie do drukarek laserowych
 Folie do drukarek kolorowych
 Folie do drukarek czarno-bia ych
 Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-bia ych
 Folie na papierze no nym do transferu wydruków na tkaniny

Fotopap. do kolor. i cz.-bia ych drukarek i  kopiarek laser.
Folie do drukarek sta o-atramentowych (solid ink-jet)
Folie do kopiarek

 Folie do laserowych kopiarek kolorowych
 Folie samoprzylepne do laserowych kopiarek kolorowych
 Folie do kopiarek cz.-bia ych
 Folie samoprzylepne do kopiarek cz.-bia ych
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