HP Artist Matte Canvas, 380 gr/m²

HP Artist Matte Canvas is ideaal om voordelig kunstreproducties en foto's van hoge
kwaliteit te printen. Dit mid-grade canvas is voorzien van een helderwitte coating en
een matte finish.

● HP Artist Matte Canvas heeft een helderwitte, matte
finish en produceert voordelig artistieke prints met een
uitstekende weergavekwaliteit en accurate kleuren.
● HP Artist Matte Canvas levert uitstekende prestaties
met indrukwekkende duurzaamheid,
verwerkingsmogelijkheden en waterbestendigheid.
● Duurzame prints en een stabiele weergavekwaliteit bij
gebruik met HP Vivera inkt op pigmentbasis.

Ideaal voor kunstenaars, professionele fotografen,
kunstreproductiebedrijven en grafische printservicebureaus die
gunstig geprijsde, hoogwaardige media zoeken.

HP Artist Matte Canvas, 380 gr/m²

Compatibiliteit
Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem
voor niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Gewicht
380 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte
18 mil/457 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorzichtigheid
Hoger dan 98% volgens TAPPI T-425 testmethode
Helderheid
92% volgens TAPPI T-452 testmethode
Witheid
120 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Laminering
Ja (vloeibaar; laminaat op waterbasis)
Montage
Verlijmbaar op MDF met Maxit van Daige
Voltooien
Mat
Temperatuur, in bedrijf
15 tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Waterbestendigheid
Dit product is waterbestendig bij gebruik met HP inkt op pigmentbasis
Droogtijd
Snel droog (handdroog) bij 23° C, 50% relatieve luchtvochtigheid
Bewaartijd vóór gebruik
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur, bij opslag
10 tot 35° C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Land van herkomst
Gefabriceerd in de V.S.
Bestelinformatie
Productnummers
Rolformaten
Q8704A
610 mm x 6,1 m
Q8705A
914 mm x 15,2 m
Q8706A
1067 mm x 15,2 m
Q8707A
1524 mm x 15,2 m
Garantie

UPC-codes
8 82780-49059 8
8 82780-49060 4
8 82780-49061 1
8 82780-49062 8

HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.
Gebruikers die desondanks niet tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.

Copyright © 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging
wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere
fouten of omissies in dit materiaal.

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