HP fotorealistisk plakatpapir

HP Photo-realistic Poster Paper kan resirkuleres, er svært allsidig og har høy ytelse,
og gir høy bildekvalitet ved bruk innendørs1. Maksimer produktiviteten takket være
kort tørketid og noe vannbestandighet uten laminering.

Ideelt for mellomstore PSPer (print service providers) som ser etter et rimelig fotorealistisk plakatpapir.

HP Photo-realistic Poster Paper gir en kvalitet som kan måle seg med bilder laget på fotobasert papir, noe som gjør
det ideelt for en lang rekke ulike grafiske utstillingsapplikasjoner. Dette papiret kan brukes til en rekke ulike
innendørs utskriftsapplikasjoner.
Har kort tørketid for enkel behandling etter utskrift. HP Photo-realistic Poster Paper kan lamineres, monteres og
behandles konvensjonelt, og gir brukerne muligheter til å behandle større mengder for bedre avkastningsmarginer.
Dette papirbaserte mediet gir livfulle, fotorealistiske utskrifter for slående utstillinger hvor som helst, og er et flott
alternativ til det mer kostbare fotopapiret. Det gir bilder av topp kvalitet som kan sammenliknes med fotopapir for
innendørs bruk.

1Resirkuleringsmuligheter for dette produktet er for øyeblikket bare tilgjengelig i begrensede områder
Kundene må kontakte lokale ressurser for resirkulering av dette produktet.

HP fotorealistisk plakatpapir

Kompatibilitet

For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies
Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne RIP-leverandør
for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt
Tykkelse
Gjennomsiktighet
Lysstyrke
Hvithet
Laminering
Finish
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor)
lav-oppløselig blekk
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

205 g/m² per ISO 536-testmetoden
8,1 mil/205 mikron per ISO 534-testmetoden
98% per TAPPI T-425-testmetoden
90% per TAPPI T-452-testmetoden
110 per CIE GANZ 82-testmetoden
Ja, varmt, kaldt og varmt trykk
Halvglanset
15 til 100° C
20 til 80 % RF
150 år (med HP Designjet L65500 Latex-blekk). Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vannbestandig
Tørt umiddelbart ved oppvarming (ved 23 °C, 50 % RF)
2 år, uåpnet i originalemballasje
0 til 40° C
5 til 95 % RF
Produsert i USA

Produktnumre
CG419A
CG420A
CG421A
CG422A

Garanti

Rullstørrelser
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1372
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2261
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UPC-koder
883585618606
883585618613
883585618620
883585618637

HP utskriftsmaterialer for store formater er garantert mot produksjonsfeil og defekter og er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en
eller annen grunn ikke er fornøyd med HPs utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP.
De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format,
på http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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