HP resirkulert tykt papir

HP Recycled Bond Paper er laget av 100 % resirkulert basepapir, og er laget for å
bidra til å oppfylle bedriftens og kundenes miljøprogram og gi problemfri utskrift klorfritt.

Ideelt for brukere innen teknikk som ønsker å bruke et resirkulert papir som bidrar til å oppfylle målene i
bedriftens og kundenes miljøprogrammer.
Det klorfrie HP Recycled Bond Paper, som er laget av 100 % resirkulert basepapir, hjelper deg med å oppfylle
bedriftens miljøprogram.
Det er ingen grunn til å avstå fra flott bildekvalitet og problemfri ytelse for å bruke et papir som er produsert med
tanke på miljøet. Dette papiret er ideelt for daglig utskrift, og den høye kvaliteten gjør at du også kan bruke det til
enkelte presentasjoner.
Et lett papir med høy ytelse gir mange muligheter for besparelser. Lav vekt betyr lavere transportkostnader. HP
Recycled Bond Paper 80 g/m² er konkurransedyktig priset og gir høy verdi for dine daglige utskriftsbehov.

HP resirkulert tykt 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
Tørketid
Hylletid
Lagringstemperatur
Fuktighet ved lagring
Opprinnelsesland
Bestillingsinformasjon

80 g/m² per ISO 536-testmetoden
4 mil/100 µm per ISO 534-testmetoden
94% per TAPPI T-425-testmetoden
83 per ISO 2470-testmetoden
95 per CIE Ganz 82-testmetoden
Matt
10 til 30° C
50 til 86 % RF
1 minutt (ved 23°C, 50 % RF)
1 år, uåpnet i originalemballasje
20 til 60° C
20 til 80 % RF
Produsert i Danmark

Produktnumre
CG889A
CG890A
CG891A
CG892A

Garanti

Rullstørrelser
610
914
1067
420

mm
mm
mm
mm

x
x
x
x

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

UPC-koder
884420527312
884420527329
884420527336
884420527343

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.

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
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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