HP vitt satin affischpapper

HP vitt satin affischpapper ger hållbara detaljrika utskrifter med lysande färger som
fångar uppmärksamhet inomhus och utomhus. Mångsidighet i fråga om bläck gör att
du kan erbjuda nya tillämpningar.

Idealiskt för tryckerier som vill ha ett tillförlitligt prisvärt substrat som är kompatibelt med HP Latex, bläck med låg
lösningsmedelshalt, lösningsmedelsbläck och UV-härdande bläck – perfekt för annonskampanjer i korta serier för
inom- eller utomhusbruk och affischtavlor.

Erbjud inom- och utomhuskampanjer producerade på HP vitt satin affischpapper, tillverkat i enlighet med ISO
14001, den frivilliga internationella standarden för miljöhanteringssystem.
Reptåliga utskrifter som torkar fort och förblir intakta efter vikning. Använd vattentåliga utskrifter utomhus, utan
laminering1. HP vitt satin affischpapper ger de enkla och problemfria utskrifter som du förväntar dig av HP.
Iögonfallande livfulla färger, hög skärpa och lysande färgmättnad för inom- och utomhuskampanjer, inklusive
affischtavlor. Utöka dina tillämpningar med mångsidigt HP vitt satin affischpapper.

1Bedömning av bildbeständighet och vattentålighet utförd av HP Image Permanence Lab

Beständighet vid skyltning utomhus testad i enlighet med SAE J2527; med vertikal skyltorientering vid simulerade nominella utomhusskyltningsförhållanden för utvalda varma
och kalla klimat, inklusive exponering för direkt solljus och vatten; prestandan kan variera allteftersom miljöförhållandena ändras
Mer information finns på www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

HP vitt satin affischpapper

Kompatibilitet

För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies
Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller
icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
Vikt
Tjocklek
Opacitet
Vithet
Laminering
Slutför
Drifttemperatur
Luftfuktighet vid drift
Ljusäkta bläck (kan arkiveras), låg
lösningsmedelshalt
Ljusäkta bläck (för skyltfönster), låg
lösningsmedelshalt
Ljusäkta bläck (inomhus för hem/kontor), låg
lösningsmedelshalt
Ljusäkta bläck (för utomhusbruk), låg
lösningsmedelshalt
Flamskyddsmedel
Vattenfasthet
Hållbarhet
Förvaringstemperatur
Luftfuktighet vid förvaring
Ursprungsland
Beställningsinformation

136 g/m² enligt testmetoden ISO 536
165 mikron enligt testmetoden ISO 534
95 % enligt testmetoden TAPPI T-425
110 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Ja, varm- och kallaminering
Satin
15 till 30 °C
30 till 70 % relativ luftfuktighet
Tester pågår
Tester pågår
Tester pågår
6 månader. För närmare information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Nej
Ja
1 år i oöppnad originalförpackning
18 till 30 °C
35 till 55 % relativ luftfuktighet
Tillverkat i Tyskland

Produktnummer
CH001A
CH002A
CH010A

Garanti

Rullstorlekar
1 372 mm x 61 m
1524 mm x 61 m
1067 mm x 61 m

884962282847
884962282854
884962372609

Hewlett-Packards utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt
användning.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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