HP kanvaspapper 180 g/m²

HP canvaspapper 180 gram är ett matt specialpapper med canvasstruktur och
beläggning på ena sidan. Papperet har utformats för grafiktillämpningar av hög
kvalitet på de flesta populära bläckstråleskrivare för bredformat.

Trycksaksproducenter, grafiker/konstnärer

HP canvaspapper 180 g/m² ger strålande färgåtergivning. Utskriftssidan är bestruken för utmärkt skärpa och
optimala färgövergångar. Linnestrukturen sätter prägel på resultatet.
HP canvaspapper 180 g/m² är idealiskt för ekonomisk konstreproduktion och affärsmaterial med hög upplösning.
HP canvaspapper 180 g/m² har kort torktid på mindre än tre minuter vid bläckstråleutskrift i fullfärg. Det här
ogenomskinliga papperet med beläggning på en sida är kompatibelt med både färgpulver- och UV-bläck.

HP kanvaspapper 180 g/m²

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies
Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller
icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
180 g/m² enligt testmetoden ISO 536
260 mikron enligt testmetoden ISO 534
98 % enligt testmetoden TAPPI T-425
110 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm, som finns att köpa i detaljhandeln. På HP:s webbplats finns mer information om lamineringspartner:
www.hp.com/go/designjet/supplies
Slutför
Matt
Drifttemperatur
15 till 35° C
Luftfuktighet vid drift
20 till 70 % RH
Ljusäkta bläck (inomhusskyltning eller kontor)
Minst 10 år med HP 84 och 85 färpulverbaserat Vivera-bläck. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ljusäkta UV-bläck (inomhusskyltning eller kontor)Minst 7 år med HP 83 UV-pigmentbläck. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Vattenfasthet
Laminering krävs vid användning av färgpulverbläck, vattenfast med UV-bläck
Torktid
Mindre än 3 minuter (vid 23 °C, 50 % RH)
Hållbarhet
2 år, i oöppnad originalförpackning
Förvaringstemperatur
10 till 30° C
Luftfuktighet vid förvaring
20 till 60 % RH
Ursprungsland
Tillverkat i Schweiz
Beställningsinformation
Produktnummer
Rullstorlekar
UPC-koder
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Vithet
Laminering

CG946A
Q1724A
Garanti

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

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt
användning.
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De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer
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Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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