HP Hahnemühle jämnt papper för konstnärer 265 g/m²

Med HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper i 100 procent bomullslump kan du
skapa exklusivt arkivmaterial och fotografier i museikvalitet. Det är ett jämnt,
skinande vitt papper som ger mästerlig färgmatchning med levande färger och fyllig
svärta.

● HP Hahnemühle Smooth Fine Art Paper har en skinande
vit, jämn, matt yta som ger utsökta utskrifter i
museikvalitet för konst och foton med levande färger,
fyllig svärta och skarpa detaljer.

● Hållbara utskrifter och utmärkt bildstabilitet med HP
Vivera-pigmentbläck.

● För förbättrad hållbarhet är HP Hahnemühle Smooth Fine
Art Paper kompatibelt med en mängd laminat - idealiska
för arkivering. Det här papperet är utformat för att
fungera perfekt med HP Designjet-skrivare och
HP-pigmentbläck för pålitliga resultat.

Idealisk för konstnärer, professionella fotografer, konstreproduktion
och utskriftstjänster som producerar distinkta, konstnärliga utskrifter.

HP Hahnemühle jämnt papper för konstnärer 265 g/m²

Kompatibilitet
För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på
www.hp.com/go/designjet/supplies
Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det
gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Vikt
Tjocklek
Opacitet
Vithet
Laminering
Montering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

265 g/m² enligt testmetoden ISO 536
420 mikroner enligt testmetoden ISO 534
Över 90 % enligt testmetoden TAPPI T-425
Över 75 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Ja, mycket tunna filmer under högt tryck, sprejapplicering.
Ramar
Matt
10 till 30° C
35 till 65% relativ luftfuktighet
Produkten är vattenresistent med HP:s pigmentbläck
Snabbtorkande (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
2 år, i oöppnad originalförpackning
10 till 30° C
20 till 60% relativ luftfuktighet
Tillverkat i Schweiz
Produktnummer
Q8732A
610
Q8733A
1 067
Q8745A
914

Garanti

HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid
korrekt användning. Om användarna av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.

Rullstorlekar
mm x 10,7 m
mm x 10,7 m
mm x 10,7 m

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående
meddelande.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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