HP Universalfotopapir, hurtigtørrende, halvblankt

HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper med forbedret finish giver dybere
sort, mere levende farver og mere ensartet glans. Med print, der tørrer med det
samme, kan du fortsætte direkte med lamineringen. Du får flotte og langtidsholdbare
print.

Grafikere/fotografer og printserviceleverandører, der søger den flotte billedkvalitet og de produktivitetsfordele,
der fås med print, der tørrer med det samme.

Få en endnu bedre billedkvalitet i forhold til den tidligere version – fra dybere sort til mere levende farver.
Spar tid og penge med print, der tørrer med det samme – kan lamineres straks de kommer ud af printeren.
Bemærk den dybere sort og de mere levende farver i forhold til den tidligere version med original HP-blæk.

HP Universalfotopapir, hurtigtørrende, halvblankt

Kompatibilitet
Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om
kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret,
farvestofbaseret blæk)
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

200 g/m² iht. testmetoden ISO 536
0,2 mm iht. testmetoden ISO 534
Mere end 94,5% ifølge testmetoden ISO 2471
Mere end 92% ifølge TAPPI T452-testmetode
99 ifølge testmetoden ISO 11476
Varm, kold
Halvblank
15 til 30° C
15% til 80% relativ luftfugtighed
3,3 år (testet under glas)
Under 2 min. (ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed)
2 år, uåbnet i original emballage
18 til 30° C
35% til 65% relativ luftfugtighed
Fremstillet i Tyskland

Produktnumre
Q6579A
Q6580A
Q6581A
Q6583A
Q8755A
Q8757A

Garanti

Valsestørrelser
610 mm x 30
914 mm x 30
1.067 mm x 30,5
1524 mm x 30
1067 mm x 61
1524 mm x 61
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UPC-koder
829160268590
829160268606
829160268613
829160268637
808736847186
808736847193

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes
korrekt.
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