HP krøllfritt bestrøket papir

HP Cockle-free Coated Paper beholder sine geometriske egenskaper og forblir flatt
under og etter utskrift, med bare 100 g/m². Produser dype farger og tett svart med
høy blekkdekning uten at det forårsaker bulker. Strømlinjeforme arbeidsflyten med
enkel etterbehandling.

Ideelt for kunder innen grafikk og teknikk som trenger fremragende bildekvalitet på lett papir, og enkel
etterbehandling på grunn av utskrift uten bulker.
HP Cockle-free Coated Paper er laget for å beholde sine geometriske egenskaper, og forblir flatt under og etter
utskrift. Du kan utnytte skriverens hastighet fullt ut, og etterbehandling er enkelt.
Dette papiret gir fremragende bildekvalitet uten å redusere hastigheten. HP Cockle-free Coated Paper tåler høy
blekkdekning uten at det forårsaker bulker, og gir dype farger og tett svart selv ved høye utskriftshastigheter.
HP Cockle-free Coated Paper inkluderer et utvalgt basepapir, en spesiell barrierebestrykning og et høyytelses
blekkmottakslag – alt med bare 100 g/m², og alt til en rimelig pris.

HP krøllfritt bestrøket papir

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
Finish
Temperatur ved drift
Fuktighet ved drift
Vannfasthet
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

100 g/m² per ISO 536-testmetoden
5,12 mil/130 µm per ISO 534-testmetoden
Større enn 94 % per TAPPI T425-testmetoden
95 per ISO 2470-testmetoden
125 per CIE Ganz 82-testmetoden
Matt
10 til 30° C
50 til 86 % RF
Moderat vannbestandig
Tørt umiddelbart (ved 23 °C, 50 % RF)
1 år, uåpnet i originalemballasje
10 til 30° C
20 til 60 % RF
Produsert i Frankrike

Produktnumre
CG883A
CG884A
CG885A

Garanti

Rullstørrelser
610 mm x 45,7 m
914 mm x 45,7 m
1067 mm x 45,7 m

884420527251
884420527268
884420527275

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