HP UV Premium fotobaspapper

HP UV Premium fotobaspapper är ett äkta fotoklassat papper som klarar en hög
bläcktäckningsgrad utan att krusa sig. Använd HP 788-bläck för ökad beständighet
mot vatten, ljus och repor. Lämpligt för inomhusbruk eller kortare tider utomhus.

Framtaget för användare av HP-skrivare med UV-härdande bläck som skriver ut låga volymer

HP UV Premium fotobaspapper ger effektfulla bilder med matt yta. Det är ovanligt mångsidigt och kan användas
inomhus såväl som kortare tider utomhus utan laminering, vilket gör det lämpat för varierade
användningsområden.
Äkta fotobaspapper ger exceptionella resultat. Skriv ut med hög bläcktäckning utan krusningar och håll
utskriftskostnaderna nere utan att behöva ge avkall på kvaliteten.
Detta lätthanterliga papper förkortar efterbehandlingstiden. Du kan använda det inomhus eller kortare tider
utomhus utan laminering. HP 788-bläck ger beständighet mot vatten, ljus och repor.

HP UV Premium fotobaspapper

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
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Torktid
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

207 g/m² enligt testmetoden ISO 536
208 mikron enligt testmetoden ISO 534
≥ 94 % enligt testmetoden TAPPI T-425
≥ 87 % enligt testmetoden TAPPI T-452
101 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Matt
21 till 25 °C
45 till 55 % RH
Snabbtorkande efter härdning (vid 23 °C, 50 % RH)
2 år, i oöppnad originalförpackning
0 till 40 °C
5 till 95 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i Tyskland

Produktnummer
CG473A

Garanti

Rullstorlekar
1372 mm x 30,5 m

883585742301

HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsdefekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna
av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
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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