HP:n heti kuivuva Premium Photo -kiiltopaperi

HP:n heti kuivuvalla kiiltäväpintaisella Premium-valokuvapaperilla saadaan aikaan
syvemmät mustan sävyt ja elävämmät värit selkeästi valkoisemmalla paperilla. Voit
luottaa HP:n alkuperäisten väriaine- ja pigmenttipohjaisten musteiden pitkään
kestäviin tulosteisiin ja upeisiin lopputuloksiin.

Kuvataiteen tai valokuvauksen ammattilaisille sekä painopalveluntarjoajille, jotka etsivät ainutlaatuista
kuvanlaatua sekä heti kuivuvien tulosteiden tarjoamia tuotannollisia etuja.

Tee vielä suurempi vaikutus. HP:n parannettu heti kuivuva kiiltäväpintainen Premium-valokuvapaperi tarjoaa
ainutlaatuisen kuvanlaadun näyttäviin valokuviin ja vaikuttavaan grafiikkaan julisteista ja esityksistä mainoskuviin.
Säästä aikaa ja rahaa heti kuivuvilla tulosteilla, joita voidaan käsitellä ja laminoida välittömästi tulostuksen
jälkeen.
Voit luottaa HP:n heti kuivuvaan kiiltäväpintaiseen Premium-valokuvapaperiin, joka on suunniteltu yhdessä HP:n
alkuperäisten Vivera-pigmenttimusteiden kanssa. Vedenpitävien tulosteiden kuvankestävyys on yli 200 vuotta
sisätiloissa, poissa suorasta auringonvalosta.1

1 Edelliseen versioon verrattuna. Lasilla peitetyn, sisällä poissa suorasta auringonvalosta pidettävän materiaalin kuvankestävyysluokituksen on määrittänyt HP:n
kuvankestävyyslaboratorio. Vedenkestävyyden on testannut HP:n kuvankestävyyslaboratorio useilla HP:n materiaaleilla. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
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Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse
tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai
toimistossa, väriainepohjainen muste)
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai
toimistossa, pigmenttipohjainen muste)
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

260 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
10,3 mil/260 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
97 % TAPPI T-425 -testausmenetelmän mukaan
92 % TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan
105 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Kyllä, kuuma- ja kylmälaminointi. HP:n sivustolla on lisätietoja laminointialan yhteistyökumppaneista: www.hp.com/go/designjet/supplies
Kiiltävä
15–30 °C
30–80 %:n suhteellinen kosteus
HP Designjet 5000/5500 -tulostimella ja HP 81 -musteilla: yli 4 kuukautta

HP Designjet 5000/5500 -tulostimella ja HP 83 -musteilla: yli 100 vuotta; HP Designjet Z2100 -valokuvatulostimella: yli 200 vuotta (väri), yli 250 vuotta (mustavalkoine
HP Designjet Z3100 -valokuvatulostimella: yli 150 vuotta (väri), yli 200 vuotta (mustavalkoinen)
Laminointi on tarpeen
Alle 2 minuuttia (olosuhteet: 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)
2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
18–30 °C
35–65 %:n suhteellinen kosteus
Valmistettu Saksassa

Tuotenumerot
Q7991A
Q7993A
Q7995A
Q7999A

Takuu

Rullakoot
610 mm x 22.8
914 mm x 30
1 067 mm x 30,5
1524 mm x 30
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UPC-koodit
882780085664
882780085688
882780085701
882780085749

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että
asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin
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Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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