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BG-72 WO
Bia a, b yszcz ca folia poliestrowa przeznaczona do kolorowych
drukarek i kopiarek laserowych

Specjalnie powlekana, bia a b yszcz ca folia do wykonania
profesjonalnych, kolorowych prezentacji. Pow oka folii umo liwia
otrzymanie ywych, wietlistych kolorów. Wy mienite przywieranie
tonerów do folii oraz odporno  na dzia anie warunków
atmosferycznych umo liwia prezentacj  wydruków równie  na
zewn trz pomieszcze

Charakterystyka

 Jest odpowiednia do drukarek i kopiarek laserowych
 Mo e by  stosowana w urz dzeniach o wysokiej temperaturze

utrwalania obrazu
 Gwarantuje wierne odtwarzanie kolorów orygina u
 Nie stwarza trudno ci przy przej ciu przez urz dzenia
 Zachowuje p asko
 Jest odporna na dzia anie wody
 Jest uniwersalna w zastosowaniu
 Charakteryzuje si  doskona ym przywieraniem tonerów
 W przeciwie stwie do papieru – nie pyli i mo e by  z powodzeniem

stosowana w pomieszczeniach o zwi kszonej czysto ci powietrza

Wyko czenie powierzchni

 B yszcz ca, bia a i nieprzezroczysta

Specyfikacja

Pow oka po stronie druku Do kolorowych drukarek i kopiarek
Strona do nadruku Do obustronnego zadrukowywania
Materia  pod a Folia poliestrowa
Format arkusza A4, A3 lub SRA3
Grubo  folii bazowej 0,125, 0,180 lub 0,250 mm
Zawarto  opakowa 50 lub 100 A4 i A3, lub 200 SRA3

Kompatybilno

 Folia jest odpowiednia do wi kszo ci drukarek i kopiarek laserowych
 Prosimy o zwracanie uwagi na zalecenia zawarte w naszej li cie

rekomendacyjnej http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

http://www.folex.ch/connection_recolist.asp
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Drukowanie

 W celu w ciwego wprowadzenia folii do drukarki, nale y
uwzgl dnia  instrukcj  urz dzenia oraz instrukcj  umieszczon  w
opakowaniu folii.

 Produkt nale y chroni  przed wilgoci  i pozostawianiem odcisków
palców.

Sk adowanie

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.
 Sk adowanie w pomieszczeniach ch odnych i suchych.
 W zamkni tych opakowaniach nie nale y przechowywa  folii d ej,

ni  przez 1 rok. Po tym terminie mo e wyst pi  pogorszenie jako ci
wydruków.

Opakowania

Formaty

Art.-Nr Grubo  w mm Format Ark./opak.
29729.125.44100 0,125 A4 50
29729.125.44000 0,125 A4 100
29729.125.43100 0,125 A3 50
29729.125.43000 0,125 A3 100
29729.125.84500 0,125 SRA3 200
29729.180.44000 0,180 A4 100
29729.180.43000 0,180 A3 100
29729.180.84500 0,180 SRA3 200
29729.250.44100 0,250 A4 50
29729.250.43100 0,250 A3 50
29729.250.84500 0,250 SRA3 100
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