Fotografický papír HP UV Premium Photobase Paper

Médium HP UV Premium Photobase Paper je fotografický papír, který nabízí
konzistentní povrch při tisku obrazů s velkými barevnými plochami. Použijte s
inkousty HP 788, které nabízejí odolnost proti vodě, světlu a poškrábání. Vhodné pro
interiérové nebo krátkodobé exteriérové aplikace.

Určeno pro nízkonákladové tiskárny HP UV Curable

Fotografický papír HP UV Premium Photobase Paper poskytuje vynikající obraz s matným povrchem. Lze jej použít
v interiérech nebo krátkodobě v exteriérech bez laminace. Díky tomu je toto médium vhodné pro širokou škálu
aplikací.
Skutečný fotografický papír nabízí výjimečné výsledky. Můžete tisknout s vysokým pokrytím bez efektu "vlnek",
přičemž velmi ekonomicky, aniž byste museli snížit požadavky na kvalitu.
Snadnost použití zkracuje dobu následného zpracování. Určen k použití v interiérech nebo pro krátkodobé
aplikace v exteriérech bez použití laminace. Inkousty HP 788 nabízejí odolnost proti vodě, světlu a poškrábání.

Fotografický papír HP UV Premium Photobase Paper

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.

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

207 g/m² dle testovací normy ISO 536
Tloušťka 208 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
≥ 94% dle testovací normy T-425 TAPPI
≥ 87% dle testovací normy T-452 TAPPI
101 dle testovací normy CIE Ganz 82
Matná
21 až 25 °C
45 až 55% relativní vlhkosti
Rychlé schnutí po finální úpravě (při 23 °C, 50 % relativní vlhkosti)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
0 až 40 °C
5 až 95% RH
Vyrobeno v Německu

Čísla produktů
CG473A

Záruka

Velikosti rolí
1 372 mm x 30,5 m

883585742301

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 HP spokojeni, kontaktujte svého prodejce HP.
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Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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