HP lerretspapir, 180 g/m²

HP Lerretspapir, 180 gram, er et matt spesialpapir med lerrettsstruktur og belegg på
den ene siden. Papiret er laget for grafikk av høy kvalitet på de fleste populære
bredformat-blekkskrivere.

Dette papiret av høy kvalitet, som er laget etter form, er laget for å brukes av trykkerier og grafiske kunstnere til å
skrive ut fotos, portretter og grafikk i høy oppløsning.
HP lerretspapir, 180 g/m², gir fantastisk fargereproduksjon. Utskriftssiden er bestrøket for utmerket skarphet og
optimal fargegradering. Linstrukturen gir flotte resultater.
HP lerretspapir, 180 g/m², egner seg for økonomisk høyoppløselig kunstreproduksjon og forretningsmaterialer.
HP lerretspapir, 180 g/m², gir en tørketid på under tre minutter for fargeutskrifter. Dette ugjennomskinnelige
papiret som er bestrøket på én side, er kompatibelt med både fargestoffbasert blekk og UV-blekk.

HP lerretspapir, 180 g/m²

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
180 g/m² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse
10,2 mil/260 mikron per ISO 534-testmetoden
Gjennomsiktighet
98% per TAPPI T-425-testmetoden
Hvithet
110 per CIE Ganz 82-testmetoden
Laminering
Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfølsom laminatfilm. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies
Finish
Matt
Temperatur ved drift
15 til 35° C
Fuktighet ved drift
20 til 70 % RF
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor) Farget 10+ år med HP 84 og 85 Vivera fargestoffbasert blekk. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
blekk
Lysfasthet (innendørs hjem eller kontor) UV-blekk 7+ år med HP 83 UV-pigmentblekk. Mer informasjon: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vannfasthet
Laminering kreves med fargestoffblekk, vannbestandig med UV-blekk
Tørketid
Mindre enn 3 minutter (ved 23 °C, 50 % RF)
Hylletid
2 år, uåpnet i originalemballasje
Lagringstemperatur
10 til 30° C
Fuktighet ved lagring
20 til 60 % RF
Opprinnelsesland
Produsert i Sveits
Bestillingsinformasjon
Produktnumre
Rullstørrelser
UPC-koder
CG946A
Q1724A
Garanti

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

Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstille HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og defekter, og de er laget for å
motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.
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Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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