HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper

HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper med förbättrad glättad finish ger
djupare svarta nyanser, klarare färger och en enhetligare glans. Med snabbtorkande
utskrifter kan du laminera direkt utan att vänta. Räkna med otroliga utskrifter som
håller länge.

Professionella grafiker/fotografer och tryckerier som är ute efter utmärkt bildkvalitet och de produktivitetsfördelar
som snabbtorkande utskrifter ger.

Få en ännu bättre bildkvalitet än med föregående version – djupare svarta nyanser och klarare färger.
Spara tid och pengar med snabbtorkande utskrifter som du kan hantera och laminera direkt när de kommer från
skrivaren.
Lägg märke till att de svarta nyanserna är djupare och färgerna klarare än med föregående versioner av HPs
originalbläck.

HP Universal snabbtorkande glättat fotopapper

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.

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor,
färgbläck)
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor,
pigmentbläck)
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

200 g/m² enligt testmetoden ISO 536
7,7 mil/195 micron enligt testmetoden ISO 534
Över 94,5 % enligt testmetoden ISO 2471
Över 92 % enligt testmetoden TAPPI T-452
99 enligt testmetoden ISO 11476
Varm- och kallaminering
Glättat
15 till 30 °C
15 till 80 % relativ luftfuktighet
3,3 år (testat under glas)
200+ år
Mindre än 2 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)
2 år, i oöppnad originalförpackning
18 till 30 °C
35 till 65 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i Tyskland

Produktnummer
Q6574A
Q6575A
Q6576A
Q6578A
Q8754A
Q8756A

Garanti

Rullstorlekar
610 mm x 30,5
914 mm x 30
1 067 mm x 30,5
1 524 mm x 30
1067 mm x 61
1524 mm x 61

m
m
m
m
m
m

UPC-koder
829160268545
829160268552
829160268569
829160268583
808736847162
808736847179

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning.

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer
sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel,
tryckfel 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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