
Arkusz informacyjny produktu                             Kolorowe kopiarki laserowe

X-470 seria
Uniwersalna, przezroczysta folia do wykonania przezroczy w kolorowych kopiarkach
laserowych

Folie przeznaczone s  do wykonywania w kolorowych kopiarkach laserowych przezroczy do
rzutników. Dzi ki odpowiedniemu przystosowaniu powierzchni, folia gwarantuje dobre w ciwo ci
przy przechodzeniu przez podzespo y kopiarki, wietne przywieranie tonera, ywe i przejrzyste
barwy. Folia jest dwustopniowo stabilizowana termicznie i dlatego zachowuje absolutn  p asko
na ekranie rzutnika. Jednocze nie dodatkowe wyposa enie arkuszy folii umo liwia wykonanie
kopii w kopiarkach wyposa onych w fotokomórki lub inne czujniki.

ZASTOSOWANIE
do wykonania w kolorowych kopiarkach
laserowych przezroczy prezentacyjnych do
rzutników

CHARAKTERYSTYKA
odporno  na wysokie temperatury
znakomite przywieranie tonera
wierne odwzorowanie barw
zachowanie p asko ci na ekranie rzutnika
przechodzenie przez drukark  bez adnych
zak óce

SPECYFIKACJA
klarownie przezroczysta folia poliestrowa
grubo : 0,100 mm
powierzchnia folii przystosowana jest do
nadruku w kolorowych kopiarkach
laserowych i obustronnie pokryta warstw
zwi kszaj  przyczepno  tonera

KOMPATYBILNO
Zalecana jest do kolorowych kopiarek
laserowych takich firm, jak Canon, Xerox,
Ricoh, Minolta i in.
Przed zastosowaniem prosimy uwzgl dni
zalecenia umieszczone w naszej li cie
rekomendacyjnej dost pnej pod adresem
internetowym
http://www.folex.ch/connection_recolist.asp

KOPIOWANIE
Przy wprowadzaniu folii do kopiarki nale y
stosowa  si  do instrukcji producenta
kopiarki i wytwórcy folii.

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 250C przy
wilgotno ci wzgl dnej od 30 do 60%, lecz
nie d ej ni  12 miesi cy. Po tym czasie
jako  wydruków mo e ulec pogorszeniu.

DOST PNO
pude ka: DIN A4 / DIN A3 /
US-Quart / Letter [216 x 279 mm]
X-471
przek adka papier. na krótszej kraw dzi
arkusza             art.nr 34710.100.xxxxx
X-472
przek adka papier. na d szej kraw dzi
arkusza                         art.nr 34720.100.xxxxx
X-475
bez dodatk. wyposa .    art.nr 34750.100.xxxxx
X-477
zdejmowany pasek papierowy na krótszej
kraw dzi arkusza          art.nr 34770.100.xxxxx
X-478
zdejmowany pasek papierowy na d szej
kraw dzi arkusza          art.nr 34780.100.xxxxx

INNE  FOLIE  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 lub czarno-bia ych
Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-bia ych
Dwustronny papier foto do kolorowych drukarek
i kopiarek laserowych
Folie do drukarek solid ink-jet
Folie do kolorowych lub monochromatycznych kopiarek
laserowych
Folie samoprzylepne do kolorowych lub monochroma-
tycznych kopiarek laserowych
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