
A digitális nyomtatás, rugalmasságának köszönhetően gyorsan terjed. 
Használjon akár nedves- vagy száraz toneres rendszert, a JAC digitális 
anyagainak segítségével gyakorlatilag bármilyen, kis mennyiségű és egyedi 
igényt ki tud elégíteni – az öntapadók problémamentes felhasználhatóságukkal 
pedig óvják nyomdagépét, a határidők betartását és az Ön szakmai hírnevét.

Próbálja ki az új, továbbfejlesztett csomagolású JAC Digilabel sorozatot még ma, és 
válassza ki a nyomdai munkáihoz leginkább megfelelő anyagot.

Főbb tulAJdonságok
Biztonsági él a ragasztókifolyás megakadályozására             (Folyékony / szárAz toner)

Új, továbbfejlesztett csomagolás             (Folyékony / szárAz toner)

Mindkét technológiához alkalmas papírok             (Folyékony / szárAz toner)

Akár 140 grammos liner a tökéletes síkfekvés érdekében           (szárAz toner)

Magas nyomási hőmérséklethez tervezve             (szárAz toner)

Permanens és extra permanens ragasztójú fóliák             (szárAz toner)

Főbb előnyÖk
 >Alacsonyabb költségek kis példányszámú munkák esetében
 >Megfizethető egyedi nyomási munkák
 >Időmegtakarítás – kevesebb előkészület egy- vagy többszín-nyomás esetén
 >Problémamentes feldolgozhatóság – óvja nyomdagépét
 >kiemelkedő színteljesítmény
 >A nyomási technológiának megfelelő, egyszerű termékválasztás
 >rugalmas megrendelés a gyártó raktárából

JAvAsolt FelHAsználás
 >szöveg és grafika – egy- vagy többszín-nyomás
 >direkt levélküldemények, kivonatok és üzleti nyomtatványok
 >Címkék, etikettek, jegyek
 >egyedi nyomtatás, pl. folyamatos számozások
 >vonalkódok és MICr kódolás 

www.jacgraphics.com

® Digilabel
kis példányszámú  
nyomtatás – okosan!

®

Száraz toner – egy 
növekvő piac
A száraz tonereket úgy tervezték, hogy a 
festék a papírra kerüljön, majd hő hatására 
rögzüljön a felületen. Ez a technológia 
szöveg és grafikai nyomására is tökéletesen 
alkalmas, egyedi munkákhoz igen elterjedt. 
Valamennyi JAC száraz toneres anyag 
jól teljesít magas hőmérsékleten való 
felhasználáskor.

bIztonságI él

A szilikonpapír a nyomathordozónál 
kissé nagyobb, így megakadályozza 
a ragasztókifolyást és a nyomdagép 
ragasztóval való szennyeződését.

SzilikonpapírNyomathordozó

úJ!
Száraz toner
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> anyagok Hp inDigo-Hoz (folyékony toner)

> anyagok Száraz tonerHez  

Termék Nyomathordozó Ragasztó Ragasztó 
típusa

Liner Riccelés Hátoldali 
nyomás

Ívméret 
(mm)

Csomagolás Ív/doboz Cikkszám

PAPÍROK 

MATT
gépi mázolt matt fehér 
papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9150001

SEMIGLOSS
gépi mázolt félfényes 
fehér papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9050001

GLOSS
gépi mázolt fényes fehér 
papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9120001

HIGH GLOSS
öntve mázolt 
magasfényű fehér papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9520001

FÓLIÁK

PE WHITE MATT egyrétegű matt fehér PE AL180
extra-

permanens
B 110D nem igen 320×460 doboz 175 CB8940001

PET CLEAR GLOSS fényes átlátszó PET AL180
extra-

permanens
B 145D nem igen 320×460 doboz 250 CB5010001

PP WHITE GLOSS fényes fehér PP C4
vissza-

szedhető
G 160D nem nem 320×460 doboz 200 CB5030001

PP WHITE GLOSS ÚJ fényes fehér PP AL180
extra-

permanens
G 160D nem nem 320×460 doboz 200 CB5040022

PP CLEAR GLOSS fényes átlátszó PP C4
vissza-

szedhető
G 160D nem nem 320×460 doboz 200 CB5050001

Termék Nyomathordozó Ragasztó Ragasztó 
típusa

Liner Riccelés Hátoldali 
nyomás

Ívméret 
(mm)

Csomagolás Ív/doboz Cikkszám

PAPÍROK

MATT gépi mázolt matt fehér 
papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9150001

SEMIGLOSS
gépi mázolt félfényes 
fehér papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9050001

GLOSS
gépi mázolt fényes fehér 
papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9120001

HIGH GLOSS
öntve mázolt 
magasfényű fehér papír

D2000 permanens B 110D igen igen 320×460 doboz 250 CB9520001

FÓLIÁK ÚJ!

DATAPOL WHITE MATT matt fehér PET AL180
extra-

permanens
B140 nem igen 320×450 doboz 100 AC7130014

DATAPOL WHITE MATT matt fehér PET E500 permanens B140 nem igen 320×450 doboz 100 AP5170006

DATAPOL WHITE GLOSS fényes fehér PET E500 permanens B140 nem igen 320×450 doboz 100 AY2090002

DATAPOL 
TRANSPARENT GLOSS fényes átlátszó PET AL180

extra-
permanens

B140 nem igen 320×450 doboz 100 AW2110003

DATAPOL 
TRANSPARENT GLOSS fényes átlátszó PET E500 permanens B140 nem igen 320×450 doboz 100 AY1660002

DATAPOL 
TRANSPARENT MATT matt átlátszó PET E500 permanens B140 nem igen 320×450 doboz 100 AY1670002

DATAPOL SILVER ezüst PET AL170
extra-

permanens
B140 nem igen 320×450 doboz 100 AH9330015

PE LASER WHITE MATT matt fehér PE E400
extra-

permanens
B100 nem igen 320×450 doboz 100 CB9580015

PP LASER WHITE MATT matt fehér PP D2010 permanens B120 nem igen 320×450 doboz 100 AT8860006
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*A papírok nedves és száraz toneres gépekhez is megfelelnek.
*Valamennyi termék biztonsági éllel rendelkezik: a szilikonpapír a nyomathordozónál kicsit nagyobb. Így a ragasztókifolyás és így a nyomdagép szennyeződése elkerülhető.
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