Papier HP UV Premium Photobase

Papier HP UV Premium Photobase to papier klasy fotograficznej, który zapewnia
wydruki o dużym pokryciu bez zmarszczeń. Użycie z atramentami HP 788 zwiększa
odporność na wodę, światło i zadrapania. Odpowiedni do zastosowań
wewnętrznych i krótkoterminowych zewnętrznych.

Przeznaczony do druku w niskich nakładach z użyciem atramentów HP UV Curable

HP UV Premium Photobase Paper zapewnia imponujące obrazy z matowym wykończeniem. Wyjątkowa
wszechstronność sprawia, że nadaje się do zastosowań wewnętrznych i (krótkoterminowo) zewnętrznych bez
laminacji.
Prawdziwy papier Photobase gwarantuje wyjątkowe rezultaty. Wydruki o dużym pokryciu bez zmarszczeń i niskie
koszty drukowania z zachowaniem wysokiej jakości.
Prostota obsługi umożliwia oszczędzenie czasu. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (krótkoterminowo)
bez laminacji. Atramenty HP 788 zwiększają odporność na wodę, światło i zadrapania.

Papier HP UV Premium Photobase

Zgodność

Najnowsze informacje na temat zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek wielkoformatowych można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/designjet/supplies
Najnowsze profile ICC dla nośników można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/designjet/supplies (należy kliknąć profile ICC i wybrać model
drukarki). W przypadku drukarek niepostscriptowych informacji na ten temat można zasięgnąć u dostawcy procesora RIP.

Dane techniczne produktu
Waga
Grubość
Nieprzejrzystość
Jasność
Biel
Wykończenie
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Czas suszenia
Okres trwałości
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Kraj pochodzenia
Informacje o zamawianiu

207 g/m² wg metody testowej ISO 536
208 mikronów wg metody testowej ISO 534
≥ 94% wg metody TAPPI T-425
≥ 87% wg metody TAPPI T-452
101 wg metody testowej CIE Ganz 82
Matowy
Od 21 do 25°C
Wilgotność względna od 45 do 55%
Szybko schnący w temperaturze 23°C, przy wilgotności względnej 50%
2 lata w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
od 0 do 40° C
wilgotność względna 5-95%
Wyprodukowano w Niemczech

Numer produktu
CG473A

Gwarancja

Wymiary rolki
1372 mm x 30,5 m

883585742301

HP gwarantuje, że jego wielkoformatowe materiały drukarskie są wolne od defektów i wad produkcyjnych i zostały zaprojektowane tak, by przy właściwym użytkowaniu nie
powodować zacięć drukarki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik jest niezadowolony z wielkoformatowego materiału drukarskiego HP, powinien skontaktować się ze
sprzedawcą HP.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów do wydruków HP w
dużym formacie, odwiedź http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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