HP:n kierrätetty Bond-paperi

HP:n klooriton kova uusiopaperi on valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä
paperista. Paperi on suunniteltu yritysten ympäristöohjelmien vaatimuksia ajatellen ja
sen avulla tulostus on ongelmatonta.

Soveltuu teknisen alan käyttäjille, jotka haluavat käyttöönsä uusiopaperin saavuttaakseen yrityksen ja
asiakkaiden ympäristöohjelmien tavoitteet.
Yritysten ympäristöohjelmien vaatimuksia ajatellen suunniteltu HP:n klooriton kova uusiopaperi on valmistettu
sataprosenttisesti kierrätyspaperista.
Ei ole mitään syytä tinkiä kuvanlaadusta ja suorituskyvystä, vaikka haluaisikin käyttää ympäristöystävällistä
paperia. Tämä paperi soveltuu jokapäiväiseen tulostamiseen. Laatunsa puolesta sitä voi käyttää myös esityksissä.
Suorituskykyinen ja kevyt paperi antaa monia mahdollisuuksia säästöihin. Kevyempi paino saattaa alentaa
kuljetuskustannuksia. HP:n kilpailukykyisesti hinnoiteltu bond-uusiopaperi (80 g/m²) on erinomaisen edullinen
vaihtoehto jokapäiväiseen tulostamiseen.

HP:n kierrätetty Bond-paperi

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos
sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Kirkkaus
Valkoisuus
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

80 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
100 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
94 % TAPPI T-425 testausmenetelmän mukaan
83 ISO 2470 testausmenetelmän mukaan
95 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Matta
10–30 °C
50–86% suht.kost
1 min (lämpötila 23 °C, RH 50 %)
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
20–60 °C
20–80 % RH
Valmistusmaa: Tanska

Tuotenumerot
CG889A
CG890A
CG891A
CG892A

Takuu

Rullakoot
610
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1 067
420
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UPC-koodit
884420527312
884420527329
884420527336
884420527343

HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä.
HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.
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http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka 4AA2-3597 FIE

