HP UV Premium fotobasepapir

HP UV Premium fotobasepapir er et ekte fotografisk papir som tåler høy
blekkdekning uten å krølle. Bruk sammen med HP 788-blekk for ytterligere vann-,
lys- og ripebestandighet. Passer for innendørs visning og visning utendørs i kortere
perioder.

Laget for brukere av HP UV Curable-skrivere med lav utskriftsmengde

HP UV Premium fotobasepapir gir slående bilder med en matt finish. Eksepsjonelt allsidig innendørs og for kortere
perioder utendørs uten laminering sikrer egnethet for mange forskjellige bruksområder.
Ekte fotobasepapir gir eksepsjonelle resultater. Skriv ut med høy blekkdekning uten krøller, og hold kostnadene
nede uten å ofre kvalitet.
Enkel bruk reduserer etterbehandlingstid. Brukes innendørs eller for kortere perioder utendørs uten laminering. HP
788-blekk gir også vann-, lys- og ripebestandighet.

HP UV Premium fotobasepapir

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies
Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør
for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Finish
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

207 g/m² per ISO 536-testmetoden
8,2 mil/208 mikron per ISO 534-testmetoden
≥ 94% per TAPPI T-425-testmetoden
≥ 87 % per TAPPI T-452-testmetoden
101 per CIE Ganz 82-testmetoden
Matt
21 til 25° C
45 til 55 % RF
Tørt umiddelbart etter konservering (ved 23 °C, 50 % RF)
2 år, uåpnet i originalemballasje
0 til 40° C
5 til 95 % RF
Produsert i Tyskland

Produktnumre
CG473A

Garanti

Rullstørrelser
1372 mm x 30,5 m

883585742301

HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en
eller annen grunn ikke er fornøyd med HPs utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.
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Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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