HP hvidt plakatpapir, satineret

HP hvidt plakatpapir, satineret, frembringer holdbare print med masser af detaljer og
klare farver, der fanger opmærksomheden indendørs og udendørs. Alsidighed med
flere blæktyper hjælper dig med at tilbyde nye applikationer.

Ideelt til printserviceleverandører, der ønsker et pålideligt medie til en konkurrencedygtig pris, der er kompatibelt
på tværs af HP Latex, low-solvent, solvent og UV curable blæk og ideelt til korte indendørs og udendørs
reklamekampagner og reklametavler.

Tilbyd indendørs og udendørs kampagner produceret på HP hvidt plakatpapir, satineret, der er fremstillet i
henhold til ISO 14001, den frivillige internationale standard for miljøstyringssystemer.
Ridsefaste print tørrer hurtigt og forbliver intakte efter foldning. Brug vandfaste print udendørs, uden laminering 1.
HP hvidt plakatpapir, satineret, leverer den nemme, problemfri udskrivning, du forventer af HP.
Få opmærksomhedsskabende, levende farver, skarphed med høj opløsning og farvestrålende farvemætning til
indendørs og udendørs kampagner, inklusive reklametavler. Udvid dine applikationer med alsidigt HP hvidt
plakatpapir, satineret.

1Billedbestandigheds- og vandfasthedsklassifikationer fra HP Image Permanence Lab

Vurdering af lysbestandigheden udendørs testet i henhold til SAE J2527; i lodret retning under simulerede nominelle udendørsforhold for udvalgte klimaer, herunder direkte
sollys og vand; værdierne kan ændre sig i forbindelse med miljømæssige ændringer
Få mere at vide på www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP hvidt plakatpapir, satineret

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
Hvidhed
Laminering
Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Lysbestandighed (arkivering) lavopløsningsblæk
Lysbestandighed (indendørs i butiksvindue)
lavopløsningsblæk
Lysbestandighed (indendørs hjem eller kontor)
lavopløsningsblæk
Lysbestandighed (udendørs) lavopløsningsblæk
Flammehæmmer
Vandbestandighed
Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

136 g/m² iht. testmetoden ISO 536
165 µm ifølge testmetoden ISO 534
95% iht. testmetoden TAPPI T-425
110 iht. testmetoden CIE Ganz 82
Ja, både varm og kold
Satin
15 til 30° C
30% til 70% relativ luftfugtighed
I test
I test
I test
6 måneder. Flere oplysninger: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nej
Ja
1 år, uåbnet i original emballage
18 til 30° C
35% til 55% relativ luftfugtighed
Fremstillet i Tyskland

Produktnumre
CH001A
CH002A
CH010A

Garanti

Valsestørrelser
1372 mm x 61 m
1524 mm x 61 m
1067 mm x 61 m

884962282847
884962282854
884962372609

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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Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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