HP White Satin -satiinijulistepaperi

HP White Satin Poster Paper tuottaa kestäviä tulosteita runsain yksityiskohdin ja
kirkkain värein, jotka herättävät huomiota sisä- ja ulkotiloissa. Musteiden
monipuolisuus auttaa tarjoamaan uusia sovelluksia.

Ihanteellista tulostuspalvelujen tarjoajille, jotka etsivät hinnaltaan kilpailukykyistä, luotettavaa substraattia, joka
on yhteensopiva HP:n lateksimusteiden, vähäliuottimisten musteiden, liuotinmusteiden ja UV-kovettuvien
musteiden kanssa lyhytaikaisiin mainoskampanjoihin sisä- ja ulkotiloissa sekä mainostaulusovelluksiin.

Tarjoat kampanjoita sisä- ja ulkotiloihin tulostettuina HP White Satin Poster -paperille, joka on valmistettu
vaapaehtoisen kansainvälisen ympäristönhallintajärjestelmien standardin ISO 14001 mukaan.
Naarmuuntumattomat tulosteet kuivuvat nopeasti ja pysyvät kunnossa taitteiden jälkeen. Teet vettä hylkiviä tulosteita
ulkokäyttöön, laminoimatta1. HP White Satin Poster -paperille teet helposti ja ongelmitta tulosteita, kuten HP:ltä
odotetaan.
Saat huomiota herättävän eloisat värit, piirron tarkkuuden ja loistavan värikylläisyyden ja kampanjoille sisällä ja
ulkona mainostaulut mukaan lukien. Laajenna tulostustarjontaasi monipuolisilla HP White Satin Poster -papereilla.

1Kuvankestävyys- ja veden hylkivyysarvot tuottanut HP Image Permanence Lab

Kestävyysluokitus ulkokäytössä SAE J2527 -testin mukaisesti; Testeissä pystysuoraa kohdetta testattiin simuloiduissa nimellisolosuhteissa, ulkokäytössä, erilaisissa ilmastoissa
sekä altistettuna suoralle auringonpaisteelle ja vedelle; Suorituskyky saattaa vaihdella ympäristöolosuhteiden mukaan
Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP White Satin -satiinijulistepaperi

Yhteensopivuus

Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies
Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos
sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino
Paksuus
Opasiteetti
Valkoisuus
Laminointi
Lopeta
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Valonkestävyys (arkistointikelpoisuus),
niukkaliukoinen muste
Valonkestävyys (sisällä kaupan ikkunassa),
niukkaliukoinen muste
Valonkestävyys (sisällä kotona tai toimistossa),
niukkaliukoinen muste
Valonkestävyys (ulkona), niukkaliukoinen muste
Palonestoaine
Vedenkestävyys
Säilyvyysaika
Säilytyslämpötila
Säilytyskosteus
Alkuperämaa
Tilaustiedot

136 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
165 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
95 % TAPPI T-425 testausmenetelmän mukaan
110 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Kyllä, kuuma- ja kylmälaminointi
Satiini
15–30 °C
30–70 % suhteellinen kosteus
Testissä
Testissä
Testissä
6 kuukautta. Lisätietoja: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ei
Kyllä
1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
18–30 °C
35–55 % suhteellinen kosteus
Valmistettu Saksassa

Tuotenumerot
CH001A
CH002A
CH010A

Takuu

Rullakoot
1 372 mm x 61 m
1 524 mm x 61 m
1 067 mm x 61 m

UPC-koodit
884962282847
884962282854
884962372609

Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että asianmukaisesti käytettynä
ne eivät aiheuta paperitukoksia.
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