Produktinformation
FLEXIMARK® Graverade skyltar BMK-FCC - komponentmärken

Fördelar

Skyltarna kan anpassas vad gäller färg, antal textrader, självhäftande eller inte självhäftande, skyltstorlek och antal hål.

Användningsområden

電子コンポーネント、パネル、プッシュボタンおよび標識のマーク
Fordonsindustri

Övrigt

Excelfilen måste ha följande struktur:
Kolumn A = Textrad 1
Kolumn B = Textrad 2
Kolumn C = Antal märken
Ordering process: Customer-specific data will be emailed as an Excel file to the responsible Lapp employee when the order is
made
Column A: Row 1 content
Column B: Row 2 content
Column B or C: Number of markers with corresponding text
Print jobs template: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Produktkonstruktion

Två-färgade, kundanpassade graveringsskyltar.

Tekniska data
Allmänt:

Höger/väster vågräta hål

Färg:

Standardfärg: svarta tecken på vit bakgrund

Material:

PMMA (1.6mm)

Temperaturområde:

-40°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först
efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa
1PU istället för 640 enstaka etiketter
Senaste uppdatering (19.11.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
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