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A4 Forever Laser-Dark(No-Cut) A & B papir
100ark
Opprinnelse: Forever-ots
Produktkode: 006
Tilgjengelighet: På fjernlager
Vekt: 1.00kg
Mål: 297.00mm x 210.00mm x 20.00mm

Pris: 3373.75,Eks mva.: 2699.00,-

Kort beskrivelse
A4 Forever Laser-Dark(No-Cut) A & B papir 100ark

Beskrivelse
Self-Weeding (Selv lukende) papir til mange ulike media/applikasjoner. Trykk på det meste!
Laser-dark papiret, sammen med en hvit toner laser-printer fra OKI er din beste venn dersom du har motiv med "luft" i. Det etterlates ingen film rundt motivet. Du kan med andre ord trykke på mørke tekstiler med hvilket som helst design, fargekombinasjon og utforming.
Transparent / gjennomsiktig print-ark gjør at du lett kan se hvor designet kommer på skjorta eller lignende. Det er slutt på skjeve plasseringer eller at du må klippe trykket til beint for å sikre plasseringen.
Lav overføringstemperatur (150 grader)
Ekstremt holdbart i vask, grunnet et spesielt top-lag.
Bedre dekkevne med hvit toner og sterkere fargegjengivelse.
Høyere toleranse enn konkurrentene på varme og trykknøyaktighet ved seperasjon av A og B papiret.
(Lettere å lykkes)
Passer for OKI hvit-toner laser-printere og CMYK laser-printere.
"No Cutting – No Weeding" Du slipper å bruke tiden din på å vente på plotteren skal skjære ut motivet, samt fjerne rester slik du må ved bruk av skjæreplotter og folie.
Veldig myk å ta på (very Soft Touch ).
Høy vaskbarhet (tåler mange vask)
Levende, strålende farger (Vibrant, Brilliant Colors)

Fungerer på:
Bomull (Cotton)
Polyester
Blanding (Mixed Fabric)
Nylon
Silke
Lær (Leather)
Dongeri (Denim)
Papir (Paper)
Bokomslag (Bookcovers)
Treverk (Wood)
Metall (Metal)
Filt (Felt)
og mye mye mer...

Bruksanvisning
Klikk her for å laste ned en PDF med bruksanvisning for Forever Laser-Dark (No cut, No
weed) Low temp.

Video
Video som viser Forever Laser-Dark med HVIT toner printer:

Video som viser Forever Laser-Dark med CMYK printer:

Produktgalleri
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