HP Bright White mustesuihkupaperi
HP:n kirkkaanvalkoinen mustesuihkupaperi ja
ColorPRO-tekniikka tarjoavat ammattimaista laatua
tuotantonopeudella. ColorPRO-tekniikan ansiosta
värit ovat vaikuttavammat, teksti ja kuvat tarkempia
ja mustan sävyt voimakkaampia. Näin saadaan
aikaan vaikuttavia tuloksia.

Sopii suuriin tulostusmääriin suunnitteluympäristöissä CAD-, AEC- ja GIS-segmenteissä;
sekä PSP:iden julisteiden ja esittelyjen tulostukseen ja myyntipiste- sekä
jälleenmyyntimateriaaleihin.
Näe ColorPRO:n tarjoama ero
kirkkaimmillaan

Paranna tuottavuutta ja vähennä
tulostuskustannuksia

● Ero näkyy kirkkaasti ja selkeästi

● Optimoi arkipäivän tulostustoimintosi HP:n
kustannustehokkaan kirkkaanvalkoisen
mustesuihkupaperin luotettavilla ja
ongelmattomilla tulostusominaisuuksilla

● Hienot viivat näkyvät terävästi ja
yksityiskohtaisesti
● Näe vaikuttavien kuvien laajennettu väriskaala
● HP:n kirkkaanvalkoinen mustesuihkupaperi
ColorPRO-tekniikalla tarjoaa ainutlaatuisen
yhdistelmän silminnähden parempaa
tulostuslaatua ja nopeamman musteen
imeytymisen
● Näin saadaan aikaan vaikuttavat tulokset
tuotantonopeudella.

Tulosta helposti ja ympäristöystävällisesti
● Työnkulku ei pysähdy, koska koko HP:n
tulostusjärjestelmä – HP:n alkuperäiset
tulostusmateriaalit, HP:n musteet sekä HP
Designjet -tulostin – on suunniteltu yhdessä,
mikä takaa luotettavan ja ongelmattoman
tulostuksen
● Saavuta yrityksesi sekä asiakkaidesi
ympäristötavoitteet
● HP:n kirkkaanvalkoinen mustesuihkupaperi on
FSC®-sertifioitu
● Se tukee kestävän kehityksen metsänhallintaa
maailmanlaajuisesti ja on kierrätettävissä
yleisesti käytössä olevien kierrätysohjelmien
kautta1.

1 Tuotteet, joissa on Forest Stewardship Councilin (FSC:n) Mixed Sources -merkintä, tukevat kestävän kehityksen metsänhallintaa maailmanlaajuisesti
Puutavara tulee FSC®-sertifioiduista, hyvin hoidetuista metsistä, yhtiön hallitsemista lähteistä ja/tai kierrätetyistä materiaaleista
Tavaramerkin lisenssikoodi FSC-C017543.

● Paranna tuottavuutta, vähennä kustannuksia ja
säästä aikaa tulostamalla metrikokoisiin
materiaaleihin
● Näin vähennät tarpeen ostaa – ja leikata –
suurempia materiaaleja ja vähennät
ylimääräisiä kappaleita
● Voit myös tulostaa monipuolisemmin.

HP Bright White mustesuihkupaperi

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Alkuperämaa
Tilaustiedot

Takuu

90 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
119 mikrometriä ISO 534 -testausmenetelmän mukaan
94 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan
113 % ISO 2470-2 -testausmenetelmän mukaan
166 ISO 11475 -testausmenetelmän mukaan
Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. Saat lisätietoja HP:n laminointikumppaneilta.
Matta
15–30 °C
20–80 % RH
Laminointi on tarpeen
90 sekuntia (lämpötila 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)
2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Valmistusmaa: Puola
Tuotenumerot
Rullakoot
UPC-koodit
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
HP:n suurikokoisissa tulostusmateriaaleissa ei ole vikoja materiaalissa tai työn laadussa. Takuulausekkeen löydät osoitteesta
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Takuupalvelua varten pitää ottaa yhteys HP:n asiakastukeen.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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