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X-471
Klarownie przezroczysta folia do kolorowych kopiarek
laserowych. Na krótszej kraw dzi arkusza ma przylamowan
przek adk  papierow .

Klarownie przezroczysta folia ze zdejmowan  przek adk  papierow
na krótszej kraw dzi arkusza do kolorowych kopiarek laserowych z
ni sz  temperatur  utrwalania obrazu. Jest obustronnie pokryta
warstw  zwi kszaj  przyczepno  tonerów. Dzi ki temu zosta y
wyeliminowane b dy nieprawid owego wprowadzenia folii do kopiarki.
Przeznaczenie folii: wykonanie przezroczy i nak adek

Charakterystyka

Folia jest odpowiednia do:
 kolorowych kopiarek laserowych
 stosuje si  j  do urz dze  wyposa onych w czujniki optyczne
 gwarantuje wiern  kolorystyk  i doskona e przywieranie tonerów
 charakteryzuje si wietnymi w ciwo ciami przy przej ciu przez

kopiark
 zachowuje p asko
 jest odporna na dzia anie wysokich temperatur

Wyko czenie powierzchni

 Jest klarownie przezroczysta
 Na krótszej kraw dzi posiada przylamowan  przek adk  papierow

Specyfikacja

Pow oka do kopiowania Dostosowana do kolorowych kopiarek
laserowych

Strona do kopiowania Klarownie przezroczysta
Strona przeciwna Z przek adk  papierow

przylamowan  na krótszej kraw dzi
arkusza

Materia  pod a Folia poliestrowa
Format arkusza A4, A3 i SRA3
Grubo 0,100 mm
Zawarto  opakowa Patrz tabela na ko cu tekstu

Kompatybilno

 Folia przystosowana jest do wi kszo ci kolorowych kopiarek
laserowych

 Zaleca si  korzystanie listy rekomendacyjnej f-my Folex
umo liwiaj cej w ciwe dopasowanie folii do kopiarki
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Kopiowanie

 Aby uzyska  optymalne utrwalenie tonerów na powierzchni folii –
nale y kopiark  ustawi  na prac  z <grubym papierem>.

 Konieczne jest stosowanie si  do instrukcji obs ugi urz dzenia.
 Foli  nale y chroni  przed d ugotrwa ym dzia aniem wilgoci

 i pozostawianiem na niej odcisków palców.

Sk adowanie

 Zamkni te, oryginalnie opakowania, nale y przechowywa  w tempe-
raturze 15-250C i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.

 Czas sk adowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkni tych
opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotno ci – jak w
punkcie poprzednim). D sze przechowywanie mo e spowodowa
pogorszenie jako ci kopii.

Opakowania

Formaty

Nr katalog. Grubo  w mm Format Ark./opak.
34710.100.44000 0,100 A4 100
34710.100.43000 0,100 A3 100
34710.100.84500 0,100 SRA3 200

SRA3 = 320 x 450 mm
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