HP Selvklæbende indendørspapir

HP Self-adhesive Indoor Paper er et hvidt, uigennemskinneligt, selvklæbende
kvalitetspapir, som er permanent klæbende. Papirets coating gør det perfekt til
blækprint i fuldfarve.

Virksomheder, som fremstiller plakater, præsentationer, POP, skilte og bannere. Printserviceleverandører,
skilteforretninger og grafiske designere. Geografiske informationssystemer (GIS).

Brug selvklæbende plakater og skilte til indendørs opgaver (f.eks. udstillinger, firmabegivenheder, grafik)
Fremragende håndteringsfunktioner med høj mekanisk stabilitet og rivebestandighed.
Virkelig praktisk – de færdige udskrifter er modstandsdygtige mod aftørring og slitage.

HP Selvklæbende indendørspapir

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
Lysstyrke
Hvidhed
Laminering
Finish
Selvklæbende bagside
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Tørretid
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

160 g/m² ifølge testmetoden ISO 536
180 µm ifølge ISO 534 testmetoden
90% (uden bæreark) ifølge testmetoden TAPPI T425
Mere end 90% ifølge testmetoden TAPPI T452
Mere end 95 ifølge testmetoden CIE Ganz 82
Varm laminering. 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
Permanent
15 til 35° C
45% til 55% RH
Under 3 minutter (ved 23 °C, 50% RH)
2 år, uåbnet i original emballage
10 til 30° C
20% til 60% relativ luftfugtighed
Fremstillet i Schweiz

Produktnumre
CG948A
CG949A
Q1733A

Garanti

Valsestørrelser
610 mm x 22,9 m
1067 mm x 22,9 m
914 mm x 22,9 m

UPC-koder
884962124147
884962124154
725184825897

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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