
Arkusz informacyjny produktu        Drukarki laserowe monochr. i kolor.

BG-67 BG-68
Klarownie przezroczyste folie do wykonania przezroczy w czarno-bia ych i kolorowych
drukarkach laserowych

Przeznaczone s  do wi kszo ci monochromatycznych i kolorowych drukarek laserowych.
adka strona folii zapewnia optymalne przej cie przez mechanizmy prowadz ce drukarki a

jednocze nie gwarantuje b. dobre przyleganie tonera do powierzchni folii. BG-68 ma identyczn
powierzchni , jak BG-67, lecz dzi ki wi kszej grubo ci folia ta jest stosowana do drukarek o
wy szych temperaturach utrwalania obrazu.

ZASTOSOWANIE
do wykonania przezroczy prezentacyjnych
do rzutników

CHARAKTERYSTYKA
bezproblemowe przej cie przez mechanizm
drukarki
znakomite przywieranie tonera
wierne odwzorowanie barw
zachowuje p asko  na ekranie rzutnika
odporno  na wysokie temperatury
utrwalania obrazu

SPECYFIKACJA
klarownie przezroczyste folie poliestrowa
grubo :
BG-67/BG-67.5 0,100 mm
BG-68/BG-68.5 0,125 mm
uszlachetnienie: strona do druku pokryta jest
warstw  zwi kszaj  przyczepno  tonera,
strona odwrotna – warstwa antystatyczna

atwiaj ca przej cie folii przez drukark

KOMPATYBILNO
 zalecane do drukarek czarno-bia ych

i kolorowych
zaleca si  sprawdzenie w li cie
rekomendacyjnej umieszczonej pod
adresem internetowym:
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp
czy folia jest dopasowana do wybranej drukarki.

DRUKOWANIE
Nale y stosowa  si  do instrukcji
producenta drukarki oraz wskazówek
do czonych do folii.
Strona do druku skierowana jest do góry
wówczas, gdy lewy, dolny lub prawy górny
naro nik arkusza jest zaokr glony.

YTKOWANIE
Folie nale y chroni  przed wilgoci  i
odciskami palców.

SK ADOWANIE
Folie 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 250C przy wilgotno ci
wzgl dnej od 30 do 60%.

DOST PNO
pude ka: 50 lub 100 arkuszy DIN A4
pude ka: 50 lub 100 arkuszy DIN A3

Nr katalogowe:
BG-67  bez dod. wyposa enia
29670.100.4xxxx
BG-67.5 z pask. sensor. na kr. kraw.
29675.100.4xxxx
BG-68 bez dod. wyposa enia
29680.125.4xxxx
BG-68.5 z pask. sensor. na kr. kraw.
29685.125.4xxxx

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

Folie (na papierze)do transferu wydruków na tkaniny

Papier jako ci foto, b yszcz cy, dwustronny
Folie do drukarek sta o-atramentowych (solid ink-jet)
Folie do kserokopiarek
Folie do kserokopiarek kolorowych
Folie samoprzylepne do kserokopiarek kolorowych
Folie do kserokopiarek cz.-bia ych
Folie samoprzylepne do kserokopiarek cz.-bia ych
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