Hladký umělecký papír HP Hahnemühle Smooth Fine Art
Paper 265 g/m²

Tento 100% bavlněný hladký papír pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth Fine
Art Paper vám umožní vytvářet archivní umělecká díla a fotografie v muzejní kvalitě.
Tento hladký, jasně bílý papír poskytuje mistrné porovnání barev s živými barvami a
sytou černou.

● Hladký papír pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth
Fine Art Paper má jasně bílý, hladký, matný povrch,
který umožňuje tvorbu vynikajících výtisků v muzejní
kvalitě pro umělecká díla a fotografie s živými barvami,
sytou černou a ostrými detaily.

bylo ve spojení s tiskárnami HP Designjet a inkousty na
bázi pigmentu HP dosaženo spolehlivých výsledků.
● Dlouhá životnost výtisků a vynikající stabilita obrazu při
použití inkoustů na bázi pigmentu HP Vivera.

● Aby byla zajištěna zvýšená trvanlivost, je hladký papír
pro umělecká díla HP Hahnemühle Smooth Fine Art
Paper kompatibilní s řadou tekutých laminátů, což je
ideální pro archivaci. Tento papír byl navržen tak, aby

Ideální pro umělce, profesionální fotografy, studia vyrábějící
reprodukce uměleckých děl a poskytovatele tiskových služeb
vytvářející výrazné umělecké výtisky.

Hladký umělecký papír HP Hahnemühle Smooth Fine Art
Paper 265 g/m²
Kompatibilita
Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies
Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte
příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Hmotnost
Tloušťka
Krytí
Jasnost
Vrstvení
Rámování
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace o objednávání

265 g/m² dle testovací normy ISO 536
16,5 mil/420 mikrometrů dle testovací metody ISO 534
Vyšší než 90% dle testovací normy asociace TAPPI T-425
Vyšší než 75 dle testovací normy CIE GANZ 82
Ano, velmi tenké filmy aplikované pod vysokým tlakem, aplikace sprejem.
Rámování
Matná
10 až 30 °C
35 až 65 % RV
Tento produkt je při použití inkoustů na bázi pigmentu společnosti HP odolný proti vodě.
Rychlé schnutí (pro možný dotyk) při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti
2 roky, v uzavřeném originálním balení
10 až 30 °C
20 až 60 % relativní vlhkosti
Vyrobeno ve Švýcarsku
Čísla produktů
Velikosti rolí
Q8732A
610 mm x 10,7 m
Q8733A
1 067 mm x 10,7 m
Q8745A
914 mm x 10,7 m

Záruka

Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručují splnění specifikací publikovaných v HP pravidlech, jsou bez výrobních kazů a
vad a byly navrženy tak, aby byly odolné vůči zachycení v tiskárně. Nejste-li z jakéhokoli důvodu s tímto produktem spokojeni, navštivte webové
stránky www.hp.com/go/designjet/supplies, vyberte odkaz „support" a dále „hp product support center". Naleznete zde informace o centru
podpory ve Vašem regionu.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny i bez předchozího upozornění.
Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za
technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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