HP UV Premium Photobase papier

HP UV Premium Photobase papier is een echt fotopapier dat niet rimpelt bij een hoge
inktdekking. Bij gebruik van HP 788 inkt is het water-, licht- en krasbestendig.
Geschikt voor binnen en kortdurend gebruik buiten.

Ontwikkeld voor HP UV-curable printergebruikers met kleine volumes

HP UV Premium Photobase papier produceert hoogwaardige foto's met een matte finish. Uitzonderlijk veelzijdige
toepassingsmogelijkheden zonder laminering voor binnen of kortdurend voor buiten.
Echt fotopapier waarborgt uitzonderlijke resultaten. Printen met hoge inktdekking zonder rimpels en lage
printkosten zonder concessies aan de kwaliteit.
Gebruiksgemak verkort de verwerkingstijd na het printen. Binnen of kortdurend buiten te gebruiken zonder
laminering. HP 788 inkt zorgt voor water-, licht- en krasbestendigheid.

HP UV Premium Photobase papier

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Voltooien
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

207 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8,2 mil/208 micron volgens ISO 534 testmethode
≥ 94% volgens TAPPI T-425 testmethode
≥ 87% volgens TAPPI T-452 testmethode
101 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Mat
21 tot 25 °C
45 tot 55% rel
Direct droog na curing (bij 23° C, 50% rel)
2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
0 tot 40 °C
5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in Duitsland

Productnummers
CG473A

Garantie

Rolformaten
1372 mm x 30,5 m

883585742301

HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet
tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.
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Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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