HP Canvas Paper 180 g/m²

HP Canvas Paper (kanvaspapir) 180 gram er et enkeltside-coatet mat specialpapir
med kanvasstruktur. Papiret er udviklet til grafiske kunstopgaver af høj kvalitet til de
mest anvendte bredformat-inkjetprintere.

Dette støbte papir af høj kvalitet er udviklet til brug af printserviceleverandører og grafikere til fotoudskrifter med
høj opløsning, portrætter og kunsttrykreproduktioner.
HP Canvas Paper 180 g/m² giver en fornem farvegengivelse. Printsiden er coated, så der opnås fremragende
skarphed og optimale farveovergange. Lærredsstrukturen giver dine resultater et flot præg.
HP Canvas Paper 180 g/m² er ideelt til økonomisk fremstilling af kunstreproduktioner og finere salgsmaterialer i
høj opløsning.
HP Canvas Paper 180 g/m² har en kort tørretid på under 3 minutter for fuldfarve-inkjetprint. Dette
uigennemskinnelige papir med coating på den ene side kan anvendes til både farvestofbaseret blæk og UV-blæk.

HP Canvas Paper 180 g/m²

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet
De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt
Tykkelse
Uigennemsigtighed
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (indendørs) farveblæk
Lysbestandighed (indendørs) UV-blæk
Vandbestandighed
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

180 g/m² ifølge testmetoden ISO 536
260 µm ifølge ISO 534 testmetoden
98% ifølge TAPPI T-425 testmetoden
110 iht. testmetoden CIE Ganz 82
Kan lamineres med almindelig trykfølsom lamineringsfilm. Besøg HP's hjemmeside for at få yderligere oplysninger om lamineringspartnere på:
www.hp.com/go/designjet/supplies
Mat
15 til 35° C
20% til 70% relativ luftfugtighed
10+ år med HP 84 og 85 Vivera farvestofbaseret blæk. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
7+ år med HP 83 UV pigmentbaseret blæk. Se: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Laminering nødvendig ved brug af farvestofbaseret blæk, vandfast ved brug af UV-blæk
Under 3 min. (ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed)
2 år, uåbnet i original emballage
10 til 30° C
20% til 60% relativ luftfugtighed
Fremstillet i Schweiz

Produktnumre
CG946A
Q1724A

Garanti

Valsestørrelser
610 mm x 10,7 m
914 mm x 10,7 m

884962124123
725184825804

HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt.
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