HP Premium hurtigtørrende blankt fotopapir

HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper giver dybere sort og mere levende farver
med et tydeligt hvidere papir. Med original HP farvestofbaseret og pigmentbaseret
blæk ved du, at du får flotte, holdbare print, der holder længe.

Grafikere/fotografer og printserviceleverandører, der søger den flotte billedkvalitet og de produktivitetsfordele,
der fås med print, der tørrer med det samme.

Gør endnu mere indtryk. Forbedret HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper giver en unik billedkvalitet med flotte
fotos og skiltegrafik, der gør indtryk - fra plakater og præsentationer til butiksudstilling.
Spar tid og penge med print, der tørrer med det samme, så det kan lamineres, når det kommer ud af printeren.
Du ved det fungerer, når du bruger HP Premium Instant-dry Gloss Photo Paper, der er designet sammen med
original HP Vivera pigmentbaseret blæk. Vandbestandige print, der holder mere end 200 år indendørs, når de
holdes væk fra direkte sollys.1

1Sammenlignet med tidligere version. Vurdering af indendørs udstilling/væk fra direkte sollys under glas udført af HP Image Permanence Lab.. Vandbestandighed testet af
HP Image Permanence Lab på en række HP-medier. Få mere at vide på http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP Premium hurtigtørrende blankt fotopapir

Kompatibilitet
Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om
kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret,
farvestofbaseret blæk)
Lysbestandighed (indendørs hjemme eller på kontoret,
pigmentbaseret blæk)
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

260 g/m² iht. testmetoden ISO 536
260 µm iht. testmetoden ISO 534
97 % ifølge testmetoden TAPPI T-425
92 % ifølge testmetoden TAPPI T-452
105 iht. testmetoden CIE Ganz 82
Ja, varm og kold. Besøg HP's hjemmeside for at få yderligere oplysninger om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies
Blankt
15 til 30° C
30-80% relativ luftfugtighed
Med HP Designjet 5000/5500 printer og HP 81 blæk: mere end 4 måneder

Med HP Designjet 5000/5500 printer og HP 83 blæk: mere end 100 år; med HP Designjet Z2100 fotoprinter: mere end 200 år (farver) og mere end 250 år (sort-hvid
med HP Designjet Z3100 fotoprinter: mere end 150 år (farver) og mere end 200 år (sort-hvid)
Kræver laminering
Under 2 min. (ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed)
2 år, uåbnet i original emballage
18° C til 30° C
35 til 65 % relativ luftfugtighed
Fremstillet i Tyskland

Produktnumre
Q7991A
Q7993A
Q7995A
Q7999A

Garanti

Valsestørrelser
610 mm x 22,8
914 mm x 30
1067 mm x 30,5
1524 mm x 30
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UPC-koder
882780085664
882780085688
882780085701
882780085749

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes
korrekt.
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Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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