Hyödyt inkanton käytöstä

Lämpösiirtonauhat
markkinajohtajalta
Maailman johtavan valmistajan nauhat tuovat
mielenrauhaa
35 vuoden kokemus lämpösiirtonauhojen
kehittämisestä
Pitkäaikainen sitoutuminen ja sijoittaminen
lämpösiirtotekniikkaan
Nauhat valmistettu korkeimpien laatu- ja
ympäristöstandardien mukaisesti
Nauhojen suorituskyky testattu
kaikentyyppisillä lämpösiirtotulostimilla
Kaikki nauhat 100% ARMORin
suunnittelemia ja valmistamia
Tukee vastuullista merkintää
välittäen kuluttajan terveydestä
ja turvallisuudesta

Huippulaadukas
valmistus
Teollista täydellisyyttä raaka-aineiden valinnasta
lopulliseen pakkaukseen asti
Inkanto-nauhat ovat valmistettu parhaista komponenteista:
PET-kantakalvo, kemialliset komponentit, väripigmentit,
pahviholkit, brändätty alkunauha ja pakkaus
Nauhat ovat leikattu terävillä terillä tasaisten reunojen,
mittatarkkuuden ja pölyttömyyden takaamiseksi
70 % Inkanto-nauhoista on leikattu robotisoiduilla
koneilla laadun tasaisuuden varmistamiseksi
Jokainen rulla on puolattu optimaalisella, nauhatyypille
sopivimmalla kireydellä. Tämän ansiosta kireys on
optimaalinen, nauha toimii tulostimessa parhaalla
mahdollisessa tavalla eikä ikäänny varastoitaessa.

Vaha / vaha-liuotin /
liuotin
Kaikkiin tulostustarpeisiisi räätälöity
valikoima
Markkinoiden kattavin lämpösiirtotulostusnauhojen valikoima
• Ekonomiset nauhalaadut erittäin kilpailluille
markkinoille
• Vakionauhat kattavat markkinoiden laajimman
käyttöalueen
• Korkean suorituskyvyn erikoisnauhat haastavimpiin tulostuksiin
Eri laadut on merkitty värikoodein.
Tämä ehkäisee joskus kohtalokkaitakin
nauhojen valintavirheitä
Mustan lisäksi saatavilla myös laaja
valikoima muita värejä

Ilmainen
puhdistusliina
Jokainen inkanto-nauhalaatikko sisältää
tulostuspään puhdistusliinan
Maksimoi tulostuspääsi suorituskyky
Vähentää huonon tulostusjäljen riskiä
Tulostuspään puhdistus
on ensimmäinen
suoritettava toimenpide
kun tulostusjälki ei tyydytä
Helppokäyttöinen. Liinan mukana
tulee myös käyttöohje

ARMORin tuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä
23 sertifikaattia laadulle, turvallisuudelle,
ympäristöystävällisyydelle ja energianhallintajärjestelmille

www.inkanto.com

Vaatimustenmukaisuus Nauhojen serifikaatit
inkanto-nauhat täyttävät turvallisuus- ja
todistus
teollisuuskohtaiset vaatimukset
inkanto-nauhalla ei ole mitään
salattavaa, joten saat sen mukana
kaikki laatutiedot
Verkossa oleva vaatimustenmukaisuustodistus
jokaiselle nauhalle, jonka näet pakkauksessa ja
etiketissä olevan QR-koodin kautta
Lue, lataa tai tulosta se, kaikki käy helposti
Sisältää kaikki tuotetiedot (tuotekuvaus, sertifikaatit
ja tulostinyhteensopivuudet)
Yksinkertainen online-lomake teknisten ongelmien
tai kysymysten lähettämiseen

Inkanto-nauhojen sertifikaatit ja hyväksynnät
täyttävät vaativien käyttökohteiden ja ympäristön
vaatimukset
inkanto-nauhat voivat täyttää seuraavat
sertifioinnit:
Euroopan ja USA:n elintarviketurvallisuus,
raskasmetallit, halogeenit, REACH, California
Proposition 65, UL 969, Drug Master File, BS5609,
ja monet muut
Oman teollisuudenalasi tarkat säädökset voidaan
tutkia

Elinikäinen takuu
inkanto-nauhoilla on elinikäinen
takuu valmistusvirheiden varalta

Lifetime

GUARANTEE

Takuu sisältyy tuotteisiin ja niiden
dokumentaatioon, jotta käyttäjäsi ovat siitä
täysin tietoisia
Varastointiolosuhteet ja käsittelyohjeet on
merkitty pakkaukseen

Näkyvyyttä/
luettavuutta
inkanto-nauhaa on helppo käyttää: kaikki
tärkeät tiedot ovat selkeästi näkyvillä
Inkanto-nauhalaadut tunnistetaan värikoodein,
joka auttaa vähentämään virheiden mahdollisuuksia
Hyvin luettavat etiketit pakkauksessa ja nauhassa
korostavat tuotteen tärkeitä tietoja:
• Koodi 128 osanumerolle
• Jäljitettävyystiedot
• Tuotantopäivämäärä

Tee turvallinen
valinta

Testaa ja totea Inkantonauhojen toimivuus helposti
Ensivaikutelman laadusta saat jo tulostetuista
etiketeistä, jotka löytyvät jokaisesta
Inkanto-tuotetiedotteesta
Voit käyttää inkanto-nauhanäytetarjousta valintasi
vahvistamiseen
Jokainen inkanto-nauha on saatavilla yksittäisessä
näytepakkauksessa: tämä tarjoaa mahdollisuuden
testaukseen omassa ympäristössäsi
Nauhanäytteet on valmistettu samalla
huolellisuudella ja samoin tunnistetiedoin kuin
myyntipakkauksetkin. Et tule pettymään.
Jokainen näytelaatikko näyttää tuotetiedot helppoon tilaukseen
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Riskittömät nauhat antavat sinun
keskittyä liiketoimintasi
ydinasioihin

