HP satin-kanvas 370 g/m²

HP satinkanvas är en bomulls- och polyesterblandning som har allt: satinfinish, snabb
torktid, beständighet mot sprickor och hållbarhet vid utomhusbruk 1. Den ger hög
färgbriljans för ett stort antal inom- och utomhustillämpningar.

Perfekt för professionella och kommersiella trycksaksproducenter och skyltleverantörer som är ute efter en kanvas
med hög kvalitet som är kompatibel med HP:s bläck med låg lösningsmedelshalt.
Denna bomulls- och polyesterblandning ger en satinfinish som utstrålar den distinkta, högkvalitativa känslan hos
fin kanvas. Den vetenskapligt formulerade bestrykningen reflekterar ljus för mer levande färger.
Satinfinishen ger levande, verklighetstrogen färgbriljans. Polymerbestrykningen kapslar in färgämnesmolekylerna i
ett skyddande lager när bläckets vattenbas förångas för att ge förbättrad ljusstyrka och så levande färger som
möjligt.
Satinkanvasen står emot blekning, revor och sprickor, är enkel att hantera och mycket hållbar utomhus2.

1Bildbeständigheten och hållbarheten har uppnåtts med HP 780- eller HP 790-bläck med låg lösningsmedelshalt under typiska vertikala exponeringsförhållanden och
varierar med miljöförhållandena.

HP satin-kanvas 370 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
370 g/m² enligt testmetoden ISO 536
Tjocklek
420 mikroner enligt testmetoden ISO 534
Opacitet
90 % enligt testmetoden TAPPI T-425
Vithet
80 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Laminering
Ja, sprej eller lackering
Montering
Ramar
Slutför
Satin
Draghållfasthet
610 +/-50 MD, 480+/-50 CMD enligt testmetoden TAPPI T-494
Drifttemperatur
15 till 30° C
Luftfuktighet vid drift
35 till 65% relativ luftfuktighet
Färgbeständighet (skyltfönster inomhus,
Tester pågår
lösningsbaserat bläck)
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på Tester pågår
kontor, lösningsbaserat bläck)
Vattenfasthet
Ja, enligt testmetoden ISO 18935
Torktid
30 minuter (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
Hållbarhet
2 år, i oöppnad originalförpackning
Förvaringstemperatur
10 till 20 °C
Luftfuktighet vid förvaring
35 till 65% relativ luftfuktighet
Ursprungsland
Tillverkas i Schweiz
Beställningsinformation
Produktnummer
Q8783AE
Q8833AE
Q8838AE
Garanti

Rullstorlekar
1372 mm x 14,9 m
1524 mm x 14,9 m
914 mm x 14,9 m

UPC-koder
808736834940
808736834964
808736834926

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.

© 2007 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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