Papel de poster HP White Satin

O Papel de poster HP White Satin produz impressões duráveis com detalhes ricos e
cores brilhantes e atraentes para interiores e exteriores. A versatilidade das tintas
ajuda-o a oferecer novas aplicações.

Ideal para fornecedores de serviços de impressão que querem um substrato fiável, de preço competitivo para
Tintas de látex, de baixa solvência, solventes ou secas por UV da HP e ideal para campanhas publicitárias para
interiores/exteriores de curta duração e aplicações em placards.

Ofereça campanhas interiores e exteriores produzidas com Papel de poster HP White Satin, fabricado segundo a
ISO 14001, a norma internacional voluntária para sistemas de gestão ambiental.
As impressões resistentes a riscos secam rapidamente e mantêm-se intactas após dobrar. Use impressões
impermeáveis no exterior, sem plastificação1. O Papel de poster HP White Satin assegura a impressão fácil e sem
problemas que espera da HP.
Obtenha nitidez atraentes, cores vibrantes de alta definição e saturação de cores brilhantes para campanhas
interiores e exteriores, incluindo placards. Expanda as suas aplicações com o versátil Papel de poster HP White
Satin.

1Classificações de permanência da imagem e impermeabilidade pelo HP Image Permanence Lab

Classificações de montra fora de casa segundo o teste SAE J2527; numa orientação vertical em condições simuladas de apresentação exterior nominal para climas
elevados e baixos, incluindo exposição directa a luz solar e água; o desempenho pode variar à medida que as condições ambientais mudam
Para mais informações, visite http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Papel de poster HP White Satin

Compatibilidade

Para obter informação de compatibilidade, consulte a tabela Large Format Supplies Compatibility (compatibilidade de consumíveis de grande formato)
mais recente em www.hp.com/go/designjet/supplies
Para obter os mais recentes perfis de suportes e ICC, visite www.hp.com/go/designjet/supplies (clique em perfis ICC e seleccione a sua impressora).
Para impressoras não Postscript, consulte o seu fornecedor de RIP externo.

Especificações do produto
Peso
136 g/m², conforme o método de teste ISO 536
Espessura
165 µm conforme o Método de Teste ISO 534
Opacidade
95%, conforme o método de teste TAPPI T-425
Brancura
110, conforme o Método de Teste CIE Ganz 82
Laminação
Sim, a quente e a frio.
Acabamento
Acetinado
Temperatura de funcionamento
Entre 15 e 30°C
Humidade de funcionamento
30 a 70% HR
Tinta com baixo índice de solvente (capacidade Em testes
de arquivamento) com estabilidade na exposição
à luz
Tinta com baixo índice de solvente (montra
Em testes
comercial interior) com estabilidade na
exposição à luz
Tinta com baixo índice de solvente (escritório ou Em testes
particular interior) com estabilidade na
exposição à luz
Tinta com baixo índice de solvente (exterior) com 6 meses Mais informações: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
estabilidade na exposição à luz
Retardador de chama
Não
Estabilidade na Exposição à Água
Sim
Período de Armazenagem
1 ano, por abrir na embalagem original
Temperatura de armazenamento
Entre 18 e 30°C
Humidade de armazenamento
Entre 35 e 55% HR
País de origem
Fabricado na Alemanha
Informações para encomendas
Números de Produtos
Tamanhos dos rolos
CH001A
CH002A
CH010A
Garantia

1.372 mm x 61 m
1524 mm x 61 m
1.067 mm x 61 m

Códigos UPC
884962282847
884962282854
884962372609

Os Materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a encravamentos da
impressora, quando adequadamente utilizados.
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