
Arkusz informacyjny produktu               Kopiarki monochromatyczne

Seria X-500
Uniwersalne, wysokiej klasy folie do monochromatycznych kopiarek, obustronnie powlekane
warstwami uszlachetniaj cymi opartymi na roztworach wodnych, przyjaznymi dla rodowiska i
pozbawionymi sk adników agresywnych chemicznie. Gwarantuje prawid owe i bezkolizyjne
przej cie przez kopiarki.

X-500 folia bez dodatkowego wyko czenia
X-501 z przek adk  papierow  przylamowan  do krótszej kraw dzi arkusza
X-502 z przek adk  papierow  przylamowan  do d szej kraw dzi arkusza
X-504 ze zdejmowanym bia ym paskiem na d szej kraw dzi arkusza
X-520 folia o w ciwo ciach jak X-500, lecz grubsza i bardziej wytrzyma a na dzia anie

wysokich temperatur w procesie utrwalania obrazu

ZASTOSOWANIE
do wykonania przezroczy prezentacyjnych

CHARAKTERYSTYKA
odporno  na wysokie temperatury
znakomite przywieranie tonera
zachowanie p asko ci na ekranie rzutnika
bezproblemowe przechodzenie przez
podzespo y kopiarki

SPECYFIKACJA
klarownie przezroczysta, antystatyczna folia
poliestrowa
grubo ci:
X-500/501/502/504 0,100 mm
X-520 0,125 mm
warstwa uszlachetniaj ca: przystosowuj ca
do druku w kopiarkach monochroma-
tycznych
strona przeciwna do druku pokryta warstw
zwi kszaj  szybko  przej cia folii przez
podzespo y kopiarki.

KOMPATYBILNO
Zalecana jest wy cznie do kopiarek
monochromatycznych
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
si  stosowa  do instrukcji wydanej przez
producenta urz dzenia.

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  przez 18 miesi cy. Po tym
terminie jako  wydruków mo e ulec
pogorszeniu.

FORMY DOSTAWY
pude ka: 100 arkuszy DIN A4 / DIN A3 /
US-Quart / Letter [216 x 279 mm]
X-520 – tylko A4

Nr katalogowy:
X-500 35000.100.XXXXX
X-501 35010.100.XXXXX
X-502 35020.100.XXXXX
X-504 35020.100.XXXXX
X-520 35200.125.XXXXX

INNE  MATERIA Y  W  MA YCH  FORMATACH
Pod a ink-jet

 Papiery
 Folie
 Folie samoprzylepne
 Inne folie i papiery [FunLine]

Pod a do drukarek laserowych
 Folie do drukarek kolorowych
 Folie do drukarek czarno-bia ych
 Folie przylepne do drukarek kolorowych i cz.-bia ych
 Papier jako ci foto, b yszcz cy, dwustronny

Folie do drukarek sta o-atramentowych
Folie do kopiarek laserowych

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