Samolepicí papír HP pro vnitřní použití

Samolepicí papír HP Self-adhesive Indoor Paper je vysoce kvalitní bílý neprůsvitný
papír se samolepicí vrstvou k trvalému nalepení. Povrchová vrstva tohoto média se
skvěle hodí k plnobarevnému inkoustovému tisku.

Společnosti vytvářející plakáty, prezentace, materiály do prodejen a maloobchodní sítě a reklamní tabule.
Poskytovatelé tiskových služeb, výrobci poutačů, grafičtí návrháři. Geografické informační systémy (GIS).

Používá se k tvorbě samolepicích plakátů a poutačů k aplikacím v interiéru (například obchodní výstavy,
podnikové události, grafika).
Snadná manipulace díky vynikajícím mechanickým vlastnostem jako např. odolnosti vůči roztržení.
Vysoce praktické – konečné výtisky jsou mimořádně odolné proti otěru a odření.

Samolepicí papír HP pro vnitřní použití

Kompatibilita
Informace o kompatibilitě najdete v nejnovějším grafu Large Format Supplies Compatibility na stránce www.hp.com/go/designjet/supplies
Informace o aktuálních profilech ICC/médií naleznete na adrese www.hp.com/go/designjet/supplies (klepněte na profily ICC a vyberte
příslušnou tiskárnu). V případě tiskáren nepodporujících formát PostScript kontaktujte externího dodavatele rastrovacího procesoru.

Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Samolepicí podklad
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Doba schnutí
Regálová doba
Teplota skladování
Vlhkost skladování
Země původu
Informace pro objednávání

160 g/m² dle testovací normy ISO 536
7,1 mil./180 mikrometrů dle testovací normy ISO 534
90 % (bez podkladové vrstvy) podle testovací normy TAPPI T-425
Více než 90 % na základě testovací normy TAPPI T-452
Více než 95 podle testovací metody CIE Ganz 82
Laminování za tepla. Možnost laminování pomocí komerčně dostupných samolepicích laminovacích fólií. Chcete-li získat další informace o partnerech poskytujících
laminovací služby, navštivte web HP: www.hp.com/go/designjet/supplies
Matná
Stálé
15 až 35 °C
45 až 55 % relativní vlhkosti
Méně než 3 minuty (při 23 °C a 50% RV)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
10 až 30 °C
20 až 60% RH
Vyrobeno ve Švýcarsku

Čísla produktů
CG948A
CG949A
Q1733A

Záruka

Velikosti rolí
610 mm x 22,9 m
1 067 mm x 22,9 m
914 mm x 22,9 m

Kódy UPC
884962124147
884962124154
725184825897

Velkoformátové tiskové materiály společnosti Hewlett-Packard zaručeně odpovídají specifikaci zveřejněné společností HP, jsou bez výrobních kazů
a vad a byly navrženy tak, aby se při správném používání nezachytávaly v tiskárně.
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Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruky, které jsou výslovně uvedeny v přiloženém záručním listu. Dále zmiňované
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Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP
najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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