Premium, Ultra-V Thermische Printfolie in kunsthars
- Kwaliteitsvol drukken en gewaarborgde langere
levensduur van de printkop
De authentieke AutoLabel Ultra-V Thermische Transfer Printfolie drukt
hoge-resolutie barcodes, tekst en grafische afbeeldingen - en is
aangepast aan het systeem voor optimale prestaties op Autobag®
thermische transfer printers*.
Ultra-V is een speciaal ontworpen printfolie in kunsthars die zorgt voor
meer duurzaamheid en weerstand tegen krassen, vuil, afschilferen en ultravioletstralen. Hoge dichtheid
en sterk contrast zorgen ervoor dat op een nauwkeurige manier kan worden gedrukt met uitstekende
randinstelling aan hoge snelheid. Ultra-V is ideaal voor het aanbrengen van kleine letters en kwaliteitsvolle
barcodes met optimale scankwaliteiten. Grafische afbeeldingen die worden gemaakt met behulp van de
Ultra-V strook zijn stevig en duurzaam, en verhogen de esthetische kwaliteit en zijn aantrekkelijker voor de
klant. Ultra-V is ook ideaal voor veeleisende etiketteertoepassingen waarbij moet worden gedrukt aan hoge
resoluties.
De Ultra-V folie bevat SPECTR™, een vernieuwend systeem in de inkt die statische elektriciteit volledig
verwijdert en schadelijke vervuilende stoffen die de printkoppen kunnen beschadigen, afstoot. De SPECTR
formule, waarvoor een patent werd aangevraagd, bevindt zich in de inkt en wordt niet gebruikt als een
ondercoating, en beschermt uitrusting en operators tegen elektrostatische ontlading.
Als u de AutoLabel Ultra-V Thermische Transfer Printfolie gebruikt, samen met Autobag Print-n-Pack
systemen en authentieke zakken-op-rol van het merk Autobag, hebt u een volledige en kostenbesparende
verpakkingsoplossing.

Voordelen voor de gebruiker
• Superieure dichtheid, sterk contrast en uitstekende randinstelling voor het drukken aan hoge resolutie
van grafische afbeeldingen, tekst en barcodes
• Uiterst duurzaam — bestand tegen krassen, vuil, afschilferen, en schade van schadelijke
ultravioletstralen
• SPECTR™ dat statische elektriciteit afvoert en de uitrusting beschermt tegen elektrostatische ontlading
• Aangepast aan het systeem met Autobag verpakkingsmachines en materialen voor optimale prestaties
• Gemaakt volgens ISO 9001/9002 gecertificeerde processen om consequente kwaliteit te waarborgen
• Beschikbaar in een brede waaier kleuren uit voorraad op of maat van de klant
• Eén jaar gewaarborgde houdbaarheid indien het product juist wordt bewaard
• Professionele toepassingen ondersteuning voor oplossingen op maat van de klant
• Rolafmetingen gaan van 2000’ lang met een breedte van 50,8mm, 63,5mm, 76,2mm, 88,9mm en
101,6mm

Typische Toepassingen
• Productidentificatie en barcode etikettering voor de
kleinhandel en industrie
• Inline grafische afbeeldingen, drukken van logo’s, lijntekening
en tweekleurenillustraties met behulp van de Autobag PI412cw
Prism printer
• Drukken van etiketten die hoge kwaliteit vereisen
• Verzend- en adresetiketten
• Alle etikettering voor algemene doeleinden
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