Nezvlňující se povrstvený papír HP

Papír HP s nevlnící se vrstvou si udržuje geometrické vlastnosti a během tisku i po
něm zůstává rovný. Již při 100 g/m². Produkujte intenzivní barvy a výrazné černě
pomocí velkého množství inkoustu bez zvlnění. Optimalizujte svou práci díky
snadným konečným úpravám.

Ideální pro zákazníky zabývající se grafikou a technikou, kteří potřebují vynikající kvalitu obrazu u lehkých
papírů se snadnými konečnými úpravami umožněnými schopností nevlnit se.
Papír HP s nevlnící se vrstvou byl vyvinut, aby udržoval své geometrické vlastnosti a zůstal rovný během tisku a po
jeho ukončení. Můžete plně využít výhod rychlosti své tiskárny. Konečné úpravy jsou velmi snadné.
Tento papír dodává vynikající kvalitu obrazu, aniž by zpomalil vaši práci. Papír HP s nevlnící se vrstvou dokáže
pojmout velké množství inkoustu bez zvlnění, čímž umožňuje tisk intenzivních barev a výrazných černí i při
vysokých rychlostech.
Papír HP s nevlnící se vrstvou obsahuje vybraný základní papír, speciální ochrannou vrstvu a vysoce výkonnou
vrstvu nasávající inkoust – vše již od 100 g/m² a za dostupnou cenu.

Nezvlňující se povrstvený 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
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

100 g/m² dle testovací normy ISO 536
5,12 mil./130 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
Vyšší než 94 % dle testovací normy T-425 asociace TAPPI
95 dle testovací normy ISO 2470
125 dle testovací normy CIE Ganz 82
Matná
10 až 30 °C
50 až 86 % RV
Přiměřeně voděodolné
Běžné sušení (@ 23 °C, 50 % RH)
1 rok, v neotevřeném originálním balení
10 až 30 °C
20 až 60% RH
Vyrobeno ve Francii

Čísla produktů
CG883A
CG884A
CG885A

Záruka

Velikosti rolí
610 mm x 45,7 m
914 mm x 45,7 m
1 067 mm x 45,7 m

884420527251
884420527268
884420527275

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.

© Copyright 2009 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
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