Tela Mate HP para artistas, 380 g/m²

A Tela Mate HP para artistas é ideal para imprimir reproduções de artes plásticas e
fotografias de alta qualidade, a um preço económico. Esta tela para artistas, de
granulometria média, tem um revestimento branco brilhante e um acabamento mate.

● A Tela Mate HP para artistas tem um revestimento
com acabamento mate branco brilhante, que
proporciona impressões artísticas com excelente
qualidade de imagem e precisão da cor, a um preço
económico.

● Impressões duradouras e excelente estabilidade de
imagem quando utilizada com tintas pigmentadas HP
Vivera.

● A Tela Mate HP para artistas proporciona um
desempenho excelente com uma durabilidade, uma
facilidade de manuseamento e uma resistência à
água impressionantes.

É ideal para artistas plásticos, fotógrafos profissionais, trabalhos de
reprodução de artes plásticas e fornecedores de serviços de
impressão de artes gráficas que procuram um suporte económico
de alta qualidade.

Tela Mate HP para artistas, 380 g/m²

Compatibilidade
Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande
formato) mais recente em www.hp.com/go/designjet/supplies
Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (clique em perfis ICC e seleccione a sua
impressora). Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Peso
Espessura
Opacidade
Luminosidade
Brancura
Laminação
Montagem
Acabamento
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Estabilidade na Exposição à Água
Tempo de Secagem
Período de Armazenagem
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento
País de Origem
Informações para encomendas

380 g/m², de acordo com o Método de Teste ISO 536
457 µm, de acordo com o Método de Teste ISO 534
Superior a 98%, de acordo com o Método de Teste TAPPI T-425
92%, de acordo com o Método de Teste TAPPI T-452
120, de acordo com o Método de Teste CIE Ganz 82
Sim (Líquido; laminados de base aquosa)
Montagem colada em MDF utilizando Maxit de Daige
Mate
15 até 30 °C
30 a 70% de HR
Este produto é resistente à água quando utilizado com tintas pigmentadas HP
Secagem instantânea (ao toque) a 23 °C, 50% de HR
1 ano, por abrir na embalagem original
10 até 35 °C
20 a 80% de HR
Fabricado nos E.U.A.
Números de Produtos
Tamanhos dos rolos
Q8704A
610 mm x 6,1 m
Q8705A
914 mm x 15,2 m
Q8706A
1 067 mm x 15,2 m
Q8707A
1 524 mm x 15,2 m

Garantia

Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a
encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se, por qualquer motivo, os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com o
material de impressão de grande formato HP, deverão contactar o seu revendedor HP.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem
aviso prévio.
As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que
acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia
adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande
Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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Códigos UPC
8 82780-49059 8
8 82780-49060 4
8 82780-49061 1
8 82780-49062 8

