Plátno se saténovým povrchem HP Satin Canvas
370 g/m²

Plátno se saténovým povrchem HP Satin Canvas je směsí bavlny a polyesteru, která
má všechny patřičné vlastnosti: saténový povrch, krátkou dobu schnutí, odolnost proti
roztrhnutí a odolnost ve venkovním prostředí1. Přináší vysokou kvalitu barev při
různém používání ve vnitřním i venkovním prostředí.

Ideální pro profesionální a obchodní poskytovatele tiskových služeb a grafická studia požadující plátno vysoké
kvality, které je kompatibilní s inkousty HP s nízkým obsahem rozpouštědel.
Tato směs bavlny a polyesteru obsahuje saténový povrch poskytující charakteristické vlastnosti kvalitního jemného
plátna. Potahování vytvořené odborníky odráží světlo a zaručuje sytější barvy.
Saténový povrch zaručuje syté a realistické kvalitní barvy. Při vypařování vodní báze uzavírá polymerické
potahování molekuly barviv v ochranné vrstvě, čímž je dosaženo vyššího jasu a optimální sytosti barev.
Toto plátno se saténovým povrchem je odolné proti vyblednutí, poškrábání a roztrhnutí, snadno se s ním
manipuluje a zaručuje velkou odolnost ve venkovním prostředí2.

1Stálost obrazu a odolnost při používání s použitím inkoustů HP 780 nebo HP 790 s nízkým obsahem rozpouštědel, na základě typického vystavení změnám prostředí při
umístění ve svislém směru.
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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
Pevnost v tahu
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti blednutí (v interiérech při
umístění za výklady a okny, inkoust na
bázi rozpouštědla)
Odolnost proti blednutí (v interiérech
domácností a kanceláří, inkoust na bázi
rozpouštědla)
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

370 g/m² dle testovací normy ISO 536
16,5 mil/420 mikrometrů dle testovací metody ISO 534
90% dle testovací normy T-425 asociace TAPPI
80 dle testovací normy CIE Ganz 82
Ano, sprejování nebo lakování
Rámování
Satén
610 +/-50 MD, 480+/-50 CMD dle testovací normy T-494 asociace TAPPI
15 až 30°C
35 až 65 % RV
Probíhají zkoušky

Probíhají zkoušky

Ano, dle testovací normy ISO 18935
30 minut (při 23 °C, 50 % RV)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
10 až 20 °C
35 až 65 % RV
Vyrobeno ve Švýcarsku

Čísla produktů
Q8783AE
Q8833AE
Q8838AE

Záruka

Velikosti rolí
1 372 mm x 14,9 m
1 524 mm x 14,9 m
914 mm x 14,9 m

Kódy UPC
808736834940
808736834964
808736834926

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.
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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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