HP Recycled Bond papier

HP Recycled Bond Paper is vervaardigd uit 100% kringlooppapier, ondersteunt de
milieudoelstellingen van uw bedrijf en uw klanten en waarborgt probleemloos,
chloorvrij printen.

Ideaal voor technische gebruikers die kringlooppapier willen gebruiken om hun bedrijf en hun klanten te helpen
voldoen aan de milieudoelstellingen.
Chloorvrij HP Recycled Bond papier helpt u te voldoen aan de milieudoelstellingen van uw bedrijf en uw klanten:
het is vervaardigd uit 100% kringlooppapier.
Als u milieuvriendelijk papier wilt gebruiken, hoeft u geen concessies te doen aan de weergavekwaliteit en
probleemloze prestaties. Dit papier is ideaal voor dagelijkse afdriukken en door de hoge kwaliteit is het zelfs
geschikt voor bepaalde presentaties.
Hoogpresterend lichtgewicht papier dat tal van besparingskansen schept. Een laag gewicht betekent lagere
transportkosten. Concurrerend geprijsd HP Recycled Bond papier, 80 gr/m² biedt een uitstekende
prijs-prestatieverhouding voor dagelijkse printbehoeften.

HP Recycled Bond papier

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
Voltooien
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Droogtijd
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

80 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
4 mil/100 micron volgens ISO 534 testmethode
94% volgens TAPPI T-425 testmethode
83 volgens ISO 2470 testmethode
95 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Mat
10 tot 30 °C
50 tot 86% rel
1 minuut (bij 23° C, 50% rel)
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
20 tot 60 °C
20 tot 80% rel
Vervaardigd in Denemarken

Productnummers
CG889A
CG890A
CG891A
CG892A

Garantie

Rolformaten
610
914
1067
420

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

45,7
45,7
45,7
45,7

UPC-codes
884420527312
884420527329
884420527336
884420527343

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.

© Copyright 2009 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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