Papier HP Art Aquarella 240 g/m²

Papier HP Art Aquarella to czerpany, matowy papier o delikatnej fakturze. Ten
naturalnie biały materiał idealnie nadaje się do niedrogich reprodukcji dzieł sztuki
oraz do zastosowań biznesowych, np. kart dań, wizytówek lub zaproszeń.

● Papier HP Art Aquarella to ekonomiczny papier o
dużej gramaturze, gwarantujący profesjonalną,
wysoką jakość obrazu. Faktura powierzchni pokryta
jest specjalną powłoką, która umożliwia uzyskanie
ostrych krawędzi.

● Papier HP Art Aquarella jest przystosowany do
atramentów barwnikowych i UV.

● Papier HP Art Aquarella ma wyjątkowy kolor
złamanej bieli, który gwarantuje wspaniałe wydruki
w pełnym kolorze. Ten naturalny, biały materiał
idealnie nadaje się do druku realistycznych obrazów.

Ten wysokiej jakości papier czerpany jest przeznaczony dla
zakładów poligraficznych i artystów-grafików do druku plakatów,
portretów, odbitek fotograficznych i cyfrowych reprodukcji dzieł
sztuki.

Papier HP Art Aquarella 240 g/m²

Zgodność
Najnowsze informacje na temat zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek wielkoformatowych można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/designjet/supplies
Najnowsze profile ICC dla nośników można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/designjet/supplies (należy kliknąć profile ICC i wybrać
model drukarki). W przypadku drukarek niepostscriptowych informacji na ten temat można zasięgnąć u dostawcy procesora RIP.

Waga
Grubość
Nieprzezroczystość
Biel
Laminowanie
Zamocowanie
Wykończenie
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Wodotrwałość
Czas suszenia
Okres trwałości
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Kraj pochodzenia
Informacje o zamawianiu

240 g/m² wg metody testowej ISO 536
405 mikronów wg metody testowej ISO 534
Powyżej 90% wg metody testowej TAPPI T-425
Powyżej 68 wg metody testowej CIE Ganz 82
Tak, bardzo cienkie folie nakładane pod wysokim ciśnieniem, wałek i natryskiwanie.
Oprawa
Matowy
10°C - 30°C
Od 35 do 65% wilgotności względnej
Produkt jest odporny na działanie wody w przypadku korzystania z atramentów pigmentowych HP
Natychmiast w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej 50%
2 lata w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
10°C - 30°C
wilgotność względna: 20 - 60%
Wyprodukowano w Szwajcarii
Numer produktu
Wymiary rolki
Q8741A
610 mm x 10,7 m
Q8746A
914 mm x 10,7 m

Gwarancja

HP gwarantuje, że wielkoformatowe materiały drukarskie HP są wolne od wad produkcyjnych i są tak zaprojektowane, by przy właściwym
użytkowaniu nie powodować zacięć drukarki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik jest niezadowolony z wielkoformatowego materiału
drukarskiego HP, powinien skontaktować się ze swoim sprzedawcą.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec
zmianie.
Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do Produktów i Usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych
załączanych do każdego produktu i usługi. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję.
HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub drukarskie w niniejszym dokumencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów do wydruków HP w
dużym formacie, odwiedź http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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Kod UPC
8 82780-48893 9
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