HP Wit satijnglans posterpapier

HP Wit satijnglans posterpapier produceert duurzame prints met rijke details en
briljante kleuren die binnen en buiten de aandacht trekken. Veelzijdige
inkttoepassingen verbreden uw aanbod.

Ideaal voor printserviceproviders die een concurrerend geprijsd, betrouwbaar substraat zoeken dat compatibel is
met HP latex, low-solvent, solvent en UV-curable inkt en geschikt is voor kortdurende advertentiecampagnes en
billboardtoepassingen voor binnen en buiten.

HP Wit satijnglans posterpapier dat is geproduceerd volgens ISO 14001, de vrijwillige internationale standaard
voor milieubeheersystemen, is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Krasbestendige prints die snel drogen en intact blijven na het vouwen. Waterbestendige prints zijn zonder
lamineren geschikt voor gebruik buiten1. HP Wit satijnglans posterpapier werkt gemakkelijk en probleemloos
zoals u van HP verwacht.
Opvallende, briljante kleuren, hoge definitie en scherpte en een geweldige kleurverzadiging voor binnen- en
buitentoepassingen, inclusief billboards. Bereid uw aanbod uit met veelzijdig HP Wit satijnglans posterpapier.

1Waarden voor lichtbestendigheid en waterbestendigheid afkomstig van HP Image Permanence Lab

Lichtbestendigheidswaarden voor buiten volgens SAE J2527; bij blootstelling in verticale stand onder gemiddelde (gesimuleerde) buitencondities voor geselecteerde hoge
en lage klimaten, inclusief blootstelling aan direct zonlicht en water; prestaties variëren met de omgevingscondities
Meer informatie is beschikbaar op: www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP Wit satijnglans posterpapier

Compatibiliteit

Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies
De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem voor
niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht
Dikte
Ondoorschijnendheid
Witheid
Laminering
Voltooien
Temperatuur, in bedrijf
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt
(archiveerbaarheid)
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in
etalage, binnen)
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (in huis
of kantoor)
Lichtbestendigheid van low-solvent inkt (buiten)
Vlamvertragend
Waterbestendigheid
Bewaartijd vóór gebruik
Temperatuur, bij opslag
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag
Land van herkomst
Bestelinformatie

136 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
6,5 mil/165 micron volgens ISO 534 testmethode
95% volgens TAPPI T-425 testmethode
110 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Ja, geschikt voor warm en koud lamineren
Satijnglans
15 tot 30 °C
30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Wordt getest
Wordt getest
Wordt getest
6 maanden. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nee
Ja
1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
18 tot 30 °C
35 tot 55% relatieve luchtvochtigheid
Geproduceerd in Duitsland

Productnummers
CH001A
CH002A
CH010A

Garantie

Rolformaten
1372 mm x 61 m
1524 mm x 61 m
1067 mm x 61 m

884962282847
884962282854
884962372609

Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast
in de printer, mits correct gebruikt.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
in dit document mag worden opgevat als aanvullende garantiebepaling. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten
of omissies in dit materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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