
HP Helt hvidt Inkjet Bond-papir

HP Bright White Inkjet Paper med
ColorPRO-teknologi giver en professionel kvalitet og
imponerende resultater ved produktionshastighed.
ColorPRO-teknologi giver mere iøjnefaldende farver,
skarpere tekst og grafik samt sort med større
kontrast, hvilket giver imponerende resultater.

1Produkter, der er mærket med en FSC (Forest Stewardship Council) Mixed Sources-etiket, understøtter udviklingen af ansvarlig skovdrift verden over
Træet kommer fra FSC®-certificerede og veldrevne skove, virksomhedskontrollerede kilder og/eller genbrugsmateriale
Varmemærkelicenskode FSC-C017543.

Ideel til højproduktions-teknikmiljøer inden for CAD-, arkitektur- og GIS-segmenter og
PSP'er, udskrivning af plakater og præsentationer samt kasseterminaler og udstillinger.

Se ColorPRO-forskellen, når den er allermest
klar.
● Se den klare forskel

● Oplev præcise streger med skarpe og fine
detaljer

● Oplev imponerende grafik med flere farver

● HP Bright White Inkjet Paper med ColorPRO
Technology har en unik kombination af synligt
forbedret printkvalitet og hurtig blæksugning,
hvilket sikrer imponerende resultater ved
produktionshastighed.

Nemt print med hensyntagen til miljøet.
● Vi har designet hele HP-printsystemet – originalt

HP-printmateriale, HP-blæk og HP
Designjet-printeren – sammen, så dine opgaver
kører uden problemer, takket være pålidelig

og problemfri print

● Vær med til at opfylde virksomhedens og
kundernes miljømål

● HP Bright White Inkjet Paper er
FSC®-certificeret, understøtter udviklingen af
ansvarlig skovdrift verden over og kan sendes
til genbrug via offentlige
genbrugsprogrammer.1.

Øg produktiviteten, og sænk de samlede
udgifter til print.
● Få optimale print i hverdagen med mere

pålidelig og økonomiske HP Bright White Inkjet
Paper

● Øg produktiviteten, reducer omkostningerne og
spar tid ved at printe på medier i ægte

metriske størrelser

● Derved undgår du at skulle købe – og tilskære
– større medier, mindsker affaldsmængden og
opnår større alsidighed.



HP Helt hvidt Inkjet Bond-papir

Produktspecifikationer
Vægt 90 g/m² iht. testmetoden ISO 536
Tykkelse 119 µm ifølge testmetoden ISO 534
Uigennemsigtighed 94% ifølge testmetoden ISO 2471
Lysstyrke 113% ifølge testmetoden ISO 2470-2
Hvidhed 166 iht. testmetoden ISO 11475
Laminering Kan lamineres med almindelig trykfølsom lamineringsfilm. Besøg HP's lamineringspartner for at få yderligere oplysninger:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Finish Mat
Driftstemperatur 15 til 30°C
Luftfugtighed ved drift 20% til 80% relativ luftfugtighed
Vandbestandighed Kræver laminering
Tørretid 90 sekunder (ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed)
Opbevaringstid 2 år, uåbnet i original emballage
Oprindelsesland Fremstillet i Polen
Bestillingsoplysninger Produktnumre Valsestørrelser 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 HP's storformatprintmateriale er fri for mangler og defekter i materiale og udførelse. Garantierklæringen findes på:
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Alle henvendelser i forbindelse med garantien bedes rettet til HP's kundeservice.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på http://www.hp.com/go/designjet/supplies

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

5982-9320DAE, Marts 2012


