HP Bright White Inkjet brevpapper
HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare med
ColorPRO-teknik ger professionell kvalitet i
produktionshastighet. ColorPRO-teknik ger mer
framträdande färger, tydligare text och grafik och
svarta nyanser med högre kontrast för ett slående
resultat.

Perfekt för högproduktiva tekniska miljöer inom CAD-, AEC- och GIS-segmenten; för
trycksaksleverantörer som skriver ut affischer och presentationer samt för butiker och
återförsäljare som producerar skyltmaterial.
Se skillnaden med ColorPRO från dess
ljusaste sida

Öka produktiviteten och sänk
utskriftskostnaderna

● Se den klara, tydliga skillnaden

● Optimera dina vardagsutskrifter med den
pålitliga, bekymmersfria prestandan hos det
prisvärda HP Bright White-papperet för
bläckstråleskrivare

● Få exakta linjer med skarpa, fina detaljer
● Få effektfull grafik med en utökad färgskala
● HP Bright White bläckstrålepapper med
ColorPRO teknik ger en unik kombination av
märkbart förbättrad utskriftskvalitet och snabb
bläckabsorption för slående resultat i
produktionshastighet.

Skriv ut utan svårighet och med miljön i
åtanke
● För ett smidigt arbetsflöde utvecklar vi hela HPs
utskriftssystem tillsammans, inklusive HPs
originalutskriftsmaterial, HP-bläcket och HP
Designjet-skrivarna, för pålitliga, bekymmersfria
utskrifter
● Hjälper dig att följa företagets miljömål, och
dina kunders
● HP Bright White bläckstrålepapper är
FSC®-certifierat, stöder utvecklingen av
ansvarsfullt skogsbruk världen över och kan
återvinnas via allmänt tillgängliga
återvinningsprogram1.

1Produkter med Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources-etikett stöder utvecklingen av ansvarsfullt skogsbruk världen över
Träet härrör från FSC®-certifierade välskötta skogar, företagskontrollerade källor och/eller återvunnet material
Varumärkeslicenskod FSC-C017543.

● Öka produktiviteten, sänk kostnaderna och
spara tid genom att skriva ut på medier i
metriska storlekar
● Du behöver inte köpa – och beskära – medier
av större storlek, vilket minskar spillet och ger
en större flexibilitet.

HP Bright White Inkjet brevpapper

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Ursprungsland
Beställningsinformation

Garanti

90 g/m² enligt testmetoden ISO 536
4,7 mil/119 micron enligt testmetoden ISO 534
94 % enligt testmetoden ISO 2471
113 % enligt testmetoden ISO 2470-2
166 enligt testmetoden ISO 11475
Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm som finns tillgänglig i detaljhandeln. Besök HP:s lamineringspartner för mer information.
Matt
15 till 30 °C
20 till 80 % relativ luftfuktighet
Laminering krävs
90 sekunder (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
2 år, i oöppnad originalförpackning
Tillverkat i Polen
Produktnummer
Rullstorlekar
UPC-koder
C6035A
610 mm x 45,7 m
088698171769
C6036A
914 mm x 45,7 m
088698171776
C6810A
914 mm x 91,4 m
088698591307
Q1444A
841 mm x 45,7 m
725184994913
Q1445A
594 mm x 45,7 m
725184994920
Q1446A
420 mm x 45,7 m
725184994937
HPs material för storformatsutskrifter är fritt från material- och tillverkningsfel. Garantitexten finns att läsa på
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Kontakta HPs kundsupport om du vill begära garantiservice.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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