HP Premium snabbtorkande glättat fotopapper

HP Premium snabbtorkande glättat fotopapper ger djupare svarta nyanser och
klarare färger på märkbart vitare ark. Räkna med tåliga, hållbara utskrifter och
otroliga resultat med såväl färgpulver- som pigmentbaserat HP-originalbläck.

Professionella grafiker/fotografer och tryckerier som är ute efter oöverträffad bildkvalitet och de
produktivitetsfördelar som snabbtorkande utskrifter ger.

Gör ett ännu djupare intryck. Det förbättrade snabbtorkande glättade HP Premium-fotopapperet ger oöverträffad
bildkvalitet för strålande foton och effektfull skyltgrafik – från affischer och presentationer till grafik för
detaljhandeln.
Spara tid och pengar med snabbtorkande utskrifter som är redo att hanteras och lamineras, direkt när de kommer
från skrivaren.
Du kan tryggt använda HP Premium snabbtorkande glättat fotopapper, som utvecklats tillsammans med HP Vivera
originalpigmentbläck. De vattenbeständiga utskrifterna klarar att visas i över 200 år inomhus om de skyddas mot
direkt solljus.1

1 Jämfört med föregående version. Värdering av beständighet vid skyltning inomhus/bakom glas och skyddat från direkt solljus utförd av HP Image Permanence Lab.
Värdering av vattenbeständighet utförd av HP Image Permanence Lab på en mängd olika HP-material. Mer information finns på
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP Premium snabbtorkande glättat fotopapper

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.

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Ljusstyrka
Vithet
Laminering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor,
färgbläck)
Färgbeständighet (inomhus hemma eller på kontor,
pigmentbläck)
Vattenfasthet
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

260 g/m² enligt testmetoden ISO 536
260 mikron enligt testmetoden ISO 534
97 % enligt testmetoden TAPPI T-425
92 % enligt testmetoden TAPPI T-452
105 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Ja, varm- och kallaminering. På HPs webbplats finns mer information om lamineringspartner: www.hp.com/go/designjet/supplies
Glättat
15 till 30 °C
30 till 80 % relativ luftfuktighet
Med Designjet 5000/5500-skrivare och HP 81-bläck: mer än 4 månader

Med Designjet 5000/5500-skrivare och HP 83-bläck: mer än 100 år; med HP Designjet Z2100-fotoskrivaren: mer än 200 år (färg), mer än 250 år (svartvitt); med HP
Designjet Z3100-fotoskrivaren: mer än 150 år (färg), mer än 200 år (svartvitt)
Laminering krävs
Mindre än 2 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)
2 år, i oöppnad originalförpackning
18 till 30 °C
35 till 65% relativ luftfuktighet
Tillverkat i Tyskland

Produktnummer
Q7991A
Q7993A
Q7995A
Q7999A

Garanti

Rullstorlekar
610 mm x 22.8
914 mm x 30
1 067 mm x 30,5
1 524 mm x 30
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UPC-koder
882780085664
882780085688
882780085701
882780085749

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning.

©2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer
sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel,
tryckfel 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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