HP Photo-realistic posterpapier

HP Photo-realistic posterpapier is een recycleerbaar, uiterst veelzijdig en
hoogwaardig papier met een hoge weergavekwaliteit voor binnentoepassingen 1. De
korte droogtijd en de redelijke waterbestendigheid zonder laminering maximaliseren
de productiviteit.

Ideaal voor middelgrote printserviceproviders die een voordelig foto-realistisch posterpapier zoeken.

HP Photo-realistic posterpapier biedt een bijna even goede printkwaliteit als fotopapier en dat maakt het ideaal
voor tal van grafische displaytoepassingen. Het is geschikt voor tal van printtoepassingen binnen.
Sneldrogend, dus gemakkelijk te verwerken na het printen. HP Photo-realistic posterpapier kan gewoon worden
gelamineerd, gemonteerd en verwerkt en is geschikt voor grote volumes met hogere winstmarges.
Deze papier-gebaseerde media produceren briljante, photo-realistische prints voor indrukwekkende displays en
vormen daardoor een uitstekend alternatief voor de duurdere fotomedia. Ze leveren afbeeldingen van topkwaliteit
die vergelijkbaar zijn met resultaten op fotopapier.

1Recyclingmogelijkheden voor dit product zijn momenteel slechts beperkt beschikbaar

Klanten dienen voor recycling van dit product contact op te nemen met lokale recyclingfaciliteiten.

HP Photo-realistic posterpapier

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Helderheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in huis
of kantoor)
Waterbestendigheid
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

205 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
8,1 mil/205 micron volgens ISO 534 testmethode
98% volgens TAPPI T-425 testmethode
90% volgens TAPPI T-452 testmethode
110 volgens CIE GANZ 82 testmethode
Ja, warm, koud en met hete pers
Matglanzend
15 tot 100 °C
20 tot 80% rel
150 jaar (met HP Designjet L65500 latexinkt). Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Waterbestendig
Snel droog met verhitting (bij 23 °C, 50% rel)
2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
0 tot 40 °C
5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in de V.S.

Productnummers
CG419A
CG420A
CG421A
CG422A

Garantie

Rolformaten
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1524
2261
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UPC-codes
883585618606
883585618613
883585618620
883585618637

HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet
tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar
op http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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