Plakátový fotorealistický papír HP

Fotorealistický papír na plakáty HP je recyklovatelné, vysoce všestranné a výkonné
médium dodávající vysokou kvalitu obrazu pro použití vevnitř 1. Maximalizujte svou
produktivitu díky rychlému času schnutí a odolnosti proti vodě bez laminace.

Ideální pro poskytovatele tiskových služeb (PSP) se středním objemem tisku požadující cenově dostupný
fotorealistický papír pro plakáty.
Fotorealistický papír na plakáty HP přináší kvalitu konkurující tisku vytvořenému použitím fotografických papírů,
díky níž je toto médium ideální pro širokou škálu aplikací grafického zobrazení. Toto médium lze použít na
nejrůznější vnitřní tiskové aplikace.
Disponuje krátkým časem schnutí pro další zpracování po vytištění. Fotorealistický papír na plakáty HP lze
laminovat, připevňovat a běžně zpracovávat. Umožňuje uživatelům přesouvat velké objemy pro vyšší zisk.
Toto médium založené na papíru dodává živé fotorealistické výtisky pro velmi působivé využití a je skvělou
alternativou pro nákladnější fotografická média. Dodává obrázky v nejvyšší kvalitě srovnatelné s fotografickým
papírem pro použití vevnitř.

1Možnosti recyklace pro tento produkt jsou momentálně k dispozici pouze v určitých oblastech.Zákazníci by se měli v otázkách recyklace tohoto produktu obracet na
místní recyklační střediska.

Plakátový fotorealistický papír HP

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
Vrstvení
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Stálobarevnost (v interiérech domácností i
kanceláří) díky vysoce odolnému inkoustu
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

205 g/m² dle testovací normy ISO 536
8,1 mil/205 mikronů dle testovací metody ISO 534
98 % dle testovací normy T-425 asociace TAPPI
90 % dle testovací normy T-452 asociace TAPPI
110 dle testovací normy CIE GANZ 82
Ano, horký, studený a horký tisk
Pololesk
15 až 100 °C
Relativní vlhkost 20 až 80 %
150 let (s inkousty HP Designjet L65500 Latex). Podrobnosti naleznete na adrese: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vodovzdornost
Okamžité schnutí se zahříváním (při 23 °C, 50 % RV)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
0 až 40 °C
5 až 95% RH
Vyrobeno v USA

Čísla produktů
CG419A
CG420A
CG421A
CG422A

Záruka

Velikosti rolí
914 mm x 61
1 372 mm x 61
1 524 mm x 61
2 261 mm x 61

Kódy UPC
883585618606
883585618613
883585618620
883585618637

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.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze
zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za
technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Vytvořeno v EU 4AA2-1597 CSE
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