
HP Bright White Inkjet bondpapir

HP Bright White Inkjet-papir med
ColorPRO-teknologi gir profesjonell kvalitet med
produksjonshastighet. ColorPRO-teknologi
produserer mer slående farger, skarpere tekst og
grafikk og svart med høyere kontrast, som gir
slående resultater.

1Produkter med en Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources-etikett støtter utviklingen av bærekraftig skogsdrift over hele verden
Trevirket kommer fra FSC®-sertifiserte veldrevne skoger, selskapskontrollerte kilder og/eller resirkulert materiale
Varemerkelisenskode FSC-C017543.

Ideelt for ingeniørmiljøer med stor produksjon innen DAK-, AEC- og GIS-segmentene; og
PSP-brukere som skriver ut plakater og presentasjoner, og POP- og salgsutstillinger.

Se ColorPRO-forskjellen på sitt klareste.
● Se den skinnende, klare forskjellen

● Få presise linjer med skarpe og fine detaljer

● Få uttrykksfull grafikk med et utvidet
fargespektrum

● HP Bright White Inkjet-papir med
ColorPRO-teknologi sørger for en unik
kombinasjon av synlig forbedret utskriftskvalitet
og rask blekkabsorpsjon som gir slående
resultater med produksjonshastighet.

Skriv ut enkelt og med tanke på miljøet
● For at du skal få en jevn arbeidsflyt har vi
utviklet hele HP-utskriftssystemet under ett,
inkludert originalt HP utskriftsmateriell, HP-blekk
og HP Designjet-skriveren, for å få pålitelige,
problemfrie utskrifter

● Bidrar til å oppfylle miljømålene til bedriften og
kundene

● HP Bright White Inkjet-papir er FSC®-sertifisert
og støtter utviklingen av bærekraftig skogsdrift
over hele verden og kan resirkuleres gjennom
vanlig tilgjengelige resirkuleringsprogrammer1.

Øk produktiviteten og reduser
utskriftskostnadene
● Få en bedre utskriftshverdag og pålitelig,
problemfri ytelse med kostnadseffektivt HP
Bright White Inkjet-papir

● Øk produktiviteten, reduser kostnadene og spar
tid ved utskrift på medier i metriske størrelser

● Dermed unngås behovet for å kjøpe - og
beskjære - medier i større formater, mindre går
til spille og anvendeligheten øker.



HP Bright White Inkjet bondpapir

Produktspesifikasjoner
Vekt 90 g/m² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse 4,7 mil/119 mikron per ISO 534-testmetoden
Gjennomsiktighet 94 % ifølge ISO 2471-testmetoden
Lysstyrke 113 % per ISO 2470-2-testmetoden
Hvithet 166 per ISO 11475-testmetoden
Laminering Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfølsom laminatfilm. Besøk HPs lamineringspartner for å få mer informasjon.
Finish Matt
Temperatur ved drift 15 til 30 °C
Fuktighet ved drift 20 til 80 % RF
Vannfasthet Laminering kreves
Tørketid 90 sekunder (ved 23 °C, 50 % RF)
Hylletid 2 år, uåpnet i originalemballasje
Opprinnelsesland Produsert i Polen
Bestillingsinformasjon Produktnumre Rullstørrelser 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

Garanti HPs utskriftsmateriell i store formater er uten defekter i materialer og utførelse. Se http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties for
garantierklæring. Kontakt HPs kundestøtte for å få garantiservice.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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