
HP Bright White Inkjet papier

HP Bright White inkjetpapier met
ColorPRO-technologie produceert resultaten van
professionele kwaliteit bij productiesnelheid.
ColorPRO-technologie produceert sprekender
kleuren, scherpere tekst en afbeeldingen en
contrastrijker zwart voor opvallende resultaten.

1Producten met een FSC (Forest Stewardship Council) Mixed Sources label ondersteunen de wereldwijde ontwikkeling van duurzame bosbouw
Het hout is afkomstig uit FSC®-gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen, gecontroleerde bronnen en/of gerecycled materiaal
Handelsmerk licentiecode FSC-C017543.

Ideaal voor technische omgevingen met een hoge productie in het CAD-, AEC- en
GIS-segment; en printservicebureaus die posters, presentaties, POP en winkeldisplays
printen.

ColorPRO-technologie op zijn helderst
maakt het verschil
● Ervaar zelf het duidelijke verschil

● Precieze lijnen met scherpe, fijne details

● Hoogwaardige afbeeldingen met een
uitgebreid kleurbereik

● HP Bright White Inkjet papier met
ColorPRO-technologiebiedt een unieke
combinatie van een zichtbaar betere
printkwaliteit en een snelle inktabsorptie voor
opvallende resultaten bij productiesnelheid.

Gemakkelijk printen met oog voor het milieu
● Om een probleemloze workflow en
betrouwbare printprestaties te waarborgen
ontwerpen wij het gehele HP printsysteem –
originele HP printermedia, HP inkt en de HP
Designjet printer – samen

● Help de milieudoelstellingen van uw bedrijf en
uw klanten te verwezenlijken

● HP Bright White Inkjet papier is
FSC®-gecertifieerd, ondersteunt de
ontwikkeling van duurzame bosbouw
wereldwijd en is recyclebaar via algemeen
beschikbare recyclingprogramma's1.

Hogere productiviteit en lagere printkosten
● Kosteneffectief HP Bright White inkjetpapier
optimaliseert uw dagelijkse printwerk met
betrouwbare, probleemloze prestaties

● Verhoog de productiviteit, reduceer de kosten
en bespaar tijd door op echte metrische
mediaformaten te printen

● U hoeft geen grotere mediaformaten te kopen
en te versnijden, waardoor u minder verspilt en
meer mogelijkheden heeft.



HP Bright White Inkjet papier

Productspecificaties
Gewicht 90 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 4,7 mil/119 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid 94% volgens ISO 2471 testmethode
Helderheid 113% volgens ISO 2470-2 testmethode
Witheid 166 volgens ISO 11475 testmethode
Laminering Kan worden gelamineerd met commercieel verkrijgbare drukgevoelige film. Bezoek HP's laminaatpartner voor meer informatie.
Voltooien Mat
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 20 tot 80% rel
Waterbestendigheid Lamineren vereist
Droogtijd 90 seconden (bij 23 °C, 50% rel)
Bewaartijd vóór gebruik 2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Land van herkomst Geproduceerd in Polen
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

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

Garantie HP grootformaat printermedia zijn vrij van materiaal- en fabricagefouten. Garantie-informatie is beschikbaar op:
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Neem contact op met HP HP customer support om aanspraak te maken op de garantieservice.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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