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HD2 Tinta Solvente Médio para as impressoras mais competitivas do mercado

Disponível em Embalagens
de 1 (um) Litro

Cores
Preto

Magenta

Light Ciano

Ciano

Amarelo

Light Magenta

Flush

Desenvolvida para impressoras que utilizem cabeças Ricoh, SII, Konica Minolta, Spectra e Xaar
Facilidade de conversão
Aumenta a vida útil das cabeças de impressão pois trabalha estavelmente nas voltagens nativas
Moagem e filtragem de alto padrão, evitando entupimentos e instabilidade

Caixa com
6 garrafas de 1 litro

Livre de ciclohexanona em sua composição
Secagem rápida e baixo odor
Alto gamut de cores, atingindo tons mais vibrantes
Alta densidade de cores. Quando utlizada com perfil ICC adequado, gera economia tornando-a
o melhor custo-benefício do mercado
Ótimo desempenho mesmo em mídias de baixo custo
Produto incluso na Garantia mundial INX Digital de durabilidade externa e Garantia de sistema
de tinta para as tintas Triangle

Garantia do Sistema de Tintas
A INX Digital oferece a mais compreensiva garantia do mercado. Se as tintas forem provadas
como sendo a causa do dano no sistema de tinta do equipamento durante o período de garantia
do fabricante do mesmo, então a INX Digital providenciará peças, serviço técnico e reembolso dos
custos necessários para reparar o sistema de tinta danificado. Veja regulamento completo da
Garantia do sistema de tinta no website www.triangle.com.br

Garantia de Durabilidade Externa

Color Center
Dispomos de um centro de
customização de perfis, com
profissionais habilitados para lhe
ajudar a atingir o diferencial que
você quer para o seu negócio.
Para maiores informações consulte
o seu distribuidor Triangle ou entre
em contato através do email
suporte@triangle.com.br

Suporte Técnico
Alguma dúvida ou problema ?
Peça ajuda através do email
suporte@triangle.com.br
Temos o compromisso de
responder em até 48 horas.

A INX Digital garante seus produtos contra desbotamento precoce. As tintas Triangle tem sido
extensivamente utilizadas pelo mundo todo e expostas a virtualmente todos os tipos de clima, e
por isso tem a condição de garantir durabilidade mínima em seus produtos. Veja a lista de
produtos participantes da garantia, pois alguns podem variar em tempo e substrato utilizado. Veja
o regulamento completo da Garantia mundial de durabilidade externa no website
www.triangle.com.br

Sustentabilidade
A proteção do meio-ambiente é prioridade para a conservação de recursos naturais preciosos e a
manutenção da saúde do nosso planeta. A INX Digital reconhece a sua responsabilidade como
cidadã global e está continuamente empenhando-se para reduzir o impacto dos produtos
desenvolvidos. Oferecer ao mercado uma tinta desenvolvida a partir de recursos renováveis do milho
ao invés de solventes de petróleo, é apenas um dos vários passos que a INX Digital está dando para
garantir a longevidade do nosso planeta.
* Formula que não agride as cabeças de impressão ** Alta densidade e gamut de cores *** 2 (dois) anos de garantia, vide regulamento da Garantia mundial de durabilidade externa no website www.triangle.com.br
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