HP:n palttinapaperi, 180 g/m²

HP:n palttinapintapaperi, 180 grammaa, on yhdeltä puolelta päällystetty
mattaerikoispaperi, jossa on kankaan tyyppinen rakenne. Tämä paperi on suunniteltu
korkealaatuisiin graafisiin taidesovelluksiin useimmissa
suurkokomustesuihkutulostimissa.

Tämä hiukan kuvioitu laadukas paperi on tarkoitettu tulostuspalveluyritysten ja graafikoiden käyttöön. Se soveltuu
korkeatarkkuuksiseen valokuvien, muotokuvien ja taidejäljennösten tulostukseen.
HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) toistaa värit erinomaisesti. Tulostettava puoli on päällystetty erinomaisen
terävyyden ja ihanteellisen sävyjyrkkyyden saavuttamiseksi. Palttinapinta antaa tulosteelle lisäilmettä.
HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) on ihanteellinen edullisiin suuritarkkuuksisiin taidejäljennöksiin ja
yritysmateriaaleihin.
HP:n palttinapintapaperi (180 g/m²) kuivuu nopeasti, alle kolmessa minuutissa, mustesuihkuväritulostuksessa.
Tämä peittävä, yhdeltä puolelta päällystetty paperi on yhteensopiva sekä väripohjaisten että UV-musteiden kanssa.

HP:n palttinapaperi, 180 g/m²

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
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa),
värimuste
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa),
UV-muste
Vedenkestävyys
Kuivumisaika
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

180 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
260 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
98% TAPPI T-425 testausmenetelmän mukaan
110 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. HP:n sivustossa on lisätietoja laminointiyhteistyöyrityksistä:
www.hp.com/go/designjet/supplies
Matta
15–35 °C
20–70 %:n suht. kosteus
Vähintään 10 vuotta HP 84- ja 85 Vivera -väriainemusteilla. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vähintään 7 vuotta HP 83 UV -pigmenttimusteilla. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Väriainepohjaiset musteet vaativat laminoinnin, vedenkestävä UV-musteilla
Alle kolme minuuttia (23 °C, suht. kosteus 50 %)
2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
10–30 °C
20–60 %:n suht. kosteus
Valmistettu Sveitsissä

Tuotenumerot
CG946A
Q1724A

Takuu

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

UPC-koodit
884962124123
725184825804

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä
ne eivät aiheuta paperitukoksia.
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