HP Photo-realistic Poster Paper

HP Photo-realistic Poster Paper er et særdeles alsidigt kvalitetsmedie, der kan
genbruges, og som giver høj billedkvalitet til indendørsbrug 1. Maksimer
produktiviteten med hurtig tørretid og delvis vandbestandighed uden laminering.

Ideelt til mellemstore printserviceleverandører, der er på udkig efter plakatpapir, der ligner fotopapir, til en
overkommelig pris.
Med HP Photo-realistic Poster Paper får du en kvalitet på højde med print, der er lavet på fotobaseret papir, hvilket
gør det til et ideelt printmedie til en lang række grafiske udstillingsformål. Kan anvendes til en lang række
printformål til indendørsbrug.
Det tørrer hurtigt, så man hurtigt kan komme i gang med den videre behandling. HP Photo-realistic Poster Paper
kan lamineres, monteres og behandles på normal vis og gør det muligt at arbejde med store mængder, hvilket
giver en bedre avance.
Dette papirbaserede medie giver levende print på højde med print fremstillet på fotobaseret papir, til
virkningsfulde displays, og er et godt alternativ til det dyrere fotopapir. Det giver billeder i topkvalitet, der kan
sammenlignes med fotopapir til indendørsbrug.

1Genanvendelsesløsninger for dette produkt findes i øjeblikket kun i visse områder

Kontakt de lokale myndigheder vedrørende genanvendelse/miljørigtig bortskaffelse af dette produkt.

HP Photo-realistic Poster Paper

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs hjem eller kontor)
lavopløsningsblæk
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

Garanti

205 g/m² ifølge testmetoden ISO 536
205 µm ifølge testmetoden ISO 534
98% ifølge TAPPI T-425 testmetoden
90% ifølge TAPPI T-452 testmetoden
110 ifølge testmetoden CIE GANZ 82
Ja, varm, kold og varmepresse
Halvblank
15 til 100° C
20% til 80% relativ luftfugtighed
150 år (med HP Designjet L65500 Latex blæk). Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vandbestandigt
Tørrer omgående med opvarmning (ved 23° C og 50% RH)
2 år, uåbnet i original emballage
0 til 40° C
5 til 95% relativ fugtighed
Fremstillet i USA

Produktnumre

Valsestørrelser

UPC-koder

CG419A
CG420A
CG421A
CG422A

914
1372
1524
2261

883585618606
883585618613
883585618620
883585618637
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HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt. Hvis en bruger af en
eller anden årsag er utilfreds med HP's medier til storformatprint, skal vedkommende kontakte sin HP forhandler.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller
udelader heri.

Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater
på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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