Univerzální pololesklý rychleschnoucí fotografický
papír HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper

Pololesklý fotografický papír s okamžitým schnutím HP Universal Instant-dry
Semi-gloss Photo Paper s vylepšeným povrchem zajišťuje hlubší odstíny černé, živější
barvy a lepší uniformitu lesku. Díky okamžitému schnutí výtisků můžete rovnou začít
laminovat. Spolehněte se na skvělé a odolné výtisky.

Profesionálové zabývající se grafikou a fotografiemi a poskytovatelé tiskových služeb požadující vynikající kvalitu
obrazu a produktivitu získají výhodu okamžitě schnoucích výtisků.

Získejte ještě lepší kvalitu obrazu než u předchozí verze – od hlubších odstínů černé po živější barvy.
Ušetřete čas a peníze s okamžitě schnoucími výtisky – manipulace či laminace jsou možné okamžitě po vyjmutí z
tiskárny.
Poznejte rozdíl v hlubších odstínech černé a živějších barvách oproti předchozí verzi originálních inkoustů HP.

Univerzální pololesklý rychleschnoucí fotografický papír HP Universal
Instant-dry Semi-gloss Photo Paper
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.

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti blednutí (v interiérech domácností a
kanceláří, inkoust na bázi barviva)
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

200 g/m² podle testovací normy ISO 536
198 mikronů dle testovací metody ISO 534
Vyšší než 94,5 % dle testovací normy ISO 2471
Vyšší než 92% dle testovací normy T-452 asociace TAPPI
99 dle testovací normy ISO 11476
Za tepla, za studena
Pololesk
15 až 30 °C
15 až 80% RH
3,3 roku (testováno za sklem)
Méně než 2 minut (při 23 °C a 50 % RV)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
18 až 30 °C
35 až 65% RH
Vyrobeno v Německu

Čísla produktů
Q6579A
Q6580A
Q6581A
Q6583A
Q8755A
Q8757A

Záruka

Velikosti rolí
610 mm x 30,5
914 mm x 30,5
1 067 mm x 30,5
1 524 mm x 30,5
1 067 mm x 61
1 524 mm x 61
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Kódy UPC
829160268590
829160268606
829160268613
829160268637
808736847186
808736847193

Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručeně odpovídají specifikaci zveřejněné společností HP, jsou bez výrobních kazů
a vad a byly navrženy tak, aby se při správném používání nezachytávaly v tiskárně.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v přiloženém záručním listu. Dále zmiňované
informace nepředstavují doplňující záruky. HP také neodpovídá za případné technické a textové chyby či nedopatření, která se
zde mohou vyskytnout.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Vytvořeno v EU 4AA0-6826 CSE

