hp durable image
glanzend U

premium
printermedia

hp designjet 5000
en cp serie printers

HP Durable Image glanzend U is een duurzaam fotomedium dat briljante afbeeldingen van fotokwaliteit produceert die
veeg- en vochtbestendig zijn en een superieure lichtechtheid bezitten.
doelgroep

toepassing

behoeften van de gebruiker

professionele printservice
bureaus en high-end retailers

• bewegwijzering, banners en
reclame voor binnen
• posters voor binnen

• snel en voordelig geproduceerd,
briljant lichtbestendig
fotomateriaal voor binnen
en buiten

digitale fotografie,
entertainment en
kunstsector

•
•
•
•
•
•

• licht- en vochtbestendige
digitale foto’s en posters
• productie-omgeving met kortere
droogtijd en uitstekende
lamineermogelijkheden

gelamineerd materiaal voor buiten
etalagemateriaal
digitale fotografie
kunstreproducties
filmposters
decors en andere toepassingen
die lichtecht moeten zijn

kenmerken

voordelen

prints van fotokwaliteit
lichtbestendig

• combinatie van een duurzame oplossing én fotokwaliteit
• 200 jaar binnen, volgens Wilhelm teststandaarden; meer den 2 jaar
buiten met laminering
• hoge weergavekwaliteit
• systeem is ontworpen voor de beste beeldkwaliteit
• licht- en veegbestendig zonder laminering
• vochtbestendig zonder laminering
• uitstekende droogtijd
• printmodus voor optimale productiviteit, zonder concessies aan de kwaliteit
• zeer snelle resultaten op hp designjet 5000/5000ps serie printers
• vocht- en veegbestendig
• gemakkelijk te lamineren
• voordelig te lamineren

fotokwaliteit
duurzaam
productiviteit

uitstekend te verwerken

productspecificaties
gewicht
dikte/caliper
zachtheid
witheid
helderheid
ondoorschijnendheid
glansniveau
land van herkomst

200 gr/m2
7,9 mil
10 vlg. TAPPI T-538 testmethode
94 vlg. CIE Ganz 82 testmethode
94 vlg. TAPPI T-452 testmethode
94 vlg. TAPPI T-425 testmethode
45% (bij 75º)
Japan

omgevingseisen (gebaseerd op hp nr. 83 U inktsupplies)
verwerkingstemperatuur
relatieve luchtvochtigheid
lichtechtheid
watervastheid
droogtijd
bewaartijd vóór gebruik

15° – 30° C
20 – 70%
meer dan 75 jaar binnen, volgens Wilhelm teststandaarden;
meer den 2 jaar buiten met laminering
Delta OD < 0,5
2 minuten
twee jaar (minimum, bij verwerkingsspecificaties)

ophangen en afwerken
laminering
bevestigen

nee
ja

compatibiliteit
ondersteunde printers
hp designjet 5000/5000ps
hp designjet 3800cp/3500cp/3000cp
hp designjet 2800cp/2500cp/2000cp

ondersteunde inktsystemen/cartridges
hp nr. 83 U inktsupplies
hp designjet cp inktsysteem U
hp designjet cp inktsysteem U

mediakeuze op frontpaneel
Durable Imaging Gloss UV
UV Custom A
UV Custom A

formaat
914 mm x 22 m
1372 mm x 27 m
1524 mm x 27 m

UPC-code
0 88698 52321 6
0 88698 52322 3
0 88698 52323 0

bestelinformatie
hp
hp
hp
hp

bestelnr.
c6794a
c6795a
c6796a

5980-5648 NLE

