Papel Reciclado HP

O papel normal reciclado HP é feito de base de papel 100% reciclada e foi concebido
para ajudar a cumprir os objectivos ambientais da sua empresa e dos seus clientes e
oferece-lhe uma impressão sem problemas, sem cloro.

Ideal para utilizadores técnicos que querem usar um papel reciclado que ajude a empresa e clientes a cumprir os
objectivos do programa ambiental.
Concebido para o ajudar a cumprir os objectivos do programa ambiental da sua empresa e dos seus clientes, o
papel normal reciclado HP sem cloro é feito de base de papel 100% reciclado.
Não há necessidade de desistir de uma excelente qualidade de imagem e desempenho sem problemas para usar
um papel concebido a pensar no ambiente. Este papel é ideal para a impressão quotidiana e, com a sua
qualidade, pode até usá-lo em apresentações.
Papel leve de alto desempenho cria imensas oportunidades de poupar. A baixa gramagem pode traduzir
menores custos de transporte. Papel normal reciclado HP, 80 g/m² oferece excelente valor para as necessidades
de impressão diárias.

Papel Reciclado HP

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato)
mais recente em www.hp.com/go/designjet/supplies
Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora).
Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Especificações do produto
Peso
Espessura
Opacidade
Luminosidade
Brancura
Acabamento
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Tempo de Secagem
Período de Armazenagem
Temperatura de armazenamento
Humidade de armazenamento
País de origem
Informações para encomendas

80 g/m², conforme o Método de Teste ISO 536
100 µm conforme o Método de Teste ISO 534
94%, conforme o Método de Teste TAPPI T-425
83, com Método de Teste ISO 2470
95, de acordo com o Método de Teste CIE Ganz 82
Mate
10 até 30 °C
50 a 86% HR
1 mim. (@ 23° C, 50% HR)
1 ano, por abrir na embalagem original
20 até 60 °C
20 a 80% HR
Produto da Dinamarca

Números de Produtos
CG889A
CG890A
CG891A
CG892A

Garantia

Tamanhos dos rolos
610
914
1067
420
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mm
mm
mm
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Códigos UPC
884420527312
884420527329
884420527336
884420527343

Os materiais de impressão de grande formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da
impressora, quando adequadamente utilizados. Se por qualquer motivo os utilizadores não se encontrarem satisfeitos com os Materiais de Impressão de Grande Formato
HP, deverão contactar o revendedor HP.
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