Zářivě bílý běžný papír HP do inkoustových
tiskáren
Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper
s technologií ColorPRO zajišťuje profesionální
kvalitu při stálé produkční rychlosti. Technologie
ColorPRO zajišťuje výraznější barvy, ostřejší text a
grafiku a vyšší kontrast odstínů černé, abyste získali
působivé výsledky.

Ideální do prostředí technických oborů s velkým objemem tisku jako CAD, AEC a GIS; a
pro poskytovatele tiskových služeb, kteří tisknou plakáty a prezentace, materiály do
prodejen a maloobchodní sítě.
Podívejte se na rozdílné výsledky tisku
technologie ColorPRO
● Poznejte výrazný rozdíl
● Podívejte se na přesné čáry s ostrými detaily
● Podívejte se na působivou grafiku s rozšířeným
barevným rozsahem
● Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper
s technologií ColorPRO přináší jedinečnou
kombinaci výrazně lepší kvality tisku a rychlé
absorpce inkoustu zajišťující působivé výsledky
při produkční rychlosti.

Tiskněte snadno a s ohledem na životní
prostředí
● Abyste si zachovali stálé pracovní tempo,
navrhujeme celý tiskový systém HP dohromady,
včetně originálních tiskových materiálů HP,
inkoustů HP a tiskárny HP Designjet
● Díky tomu je zajištěn spolehlivý a
bezproblémový tisk
● Přispějte k dodržování závazků vaší
společnosti i vašich klientů vůči ochraně
životního prostředí
● Jasně bílý papír HP Bright White Inkjet Paper
s certifikací FSC® podporuje světový rozvoj
zodpovědného lesního hospodářství a lze jej
recyklovat prostřednictvím běžně dostupných
programů1.

1Produkty s označením Forest Stewardship Council (FSC) Mixed Sources podporují světový rozvoj zodpovědného lesního hospodářství
Dřevo pochází z dobře obhospodařovaných lesů s certifikací FSC®, společností kontrolovaných zdrojů nebo recyklovaného materiálu
Licenční kód ochranné známky FSC-C017543.

Zvyšte produktivitu a snižte náklady na tisk
● Optimalizujte každodenní tisk se spolehlivými
a bezproblémovými parametry cenově
výhodného jasně bílého papíru HP Bright
White Inkjet Paper
● Zvyšte produktivitu, snižte náklady na tisk a
ušetřete čas tiskem na média v metrických
formátech
● Nebudete muset kupovat a řezat média větších
formátů, snížíte množství odpadu a získáte
větší všestrannost.
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Technické údaje o produktu
Hmotnost
Tloušťka
Průsvitnost
Jas
Bělost
Vrstvení
Povrchová úprava
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Odolnost proti vodě
Doba schnutí
Regálová doba
Země původu
Informace pro objednávání

Záruka

90 g/m² podle testovací normy ISO 536
4,7 mil./119 mikronů dle testovací metody ISO 534
94 % dle testovací normy ISO 2471
113% dle testovací normy ISO 2470-2
166 dle testovací normy ISO 11475
Možnost laminování s použitím běžně dostupných samolepících laminovacích fólií. Další informace vám poskytne partner HP poskytující
laminační služby.
Matná
15 až 30 °C
Relativní vlhkost 20 až 80 %
Je nutné laminování
90 sekund (23 °C, 50% RV)
2 roky, v uzavřeném originálním balení
Vyrobeno v Polsku
Čísla produktů
Velikosti rolí
Kódy UPC
C6035A
610 mm x 45,7 m
088698171769
C6036A
914 mm x 45,7 m
088698171776
C6810A
914 mm x 91,4 m
088698591307
Q1444A
841 mm x 45,7 m
725184994913
Q1445A
594 mm x 45,7 m
725184994920
Q1446A
420 mm x 45,7 m
725184994937
Velkoformátové tiskové materiály HP nemají vady materiálu a zpracování. Prohlášení o záruce naleznete na stránkách
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Máte-li zájem o záruční servis, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP.

Další informace o velkoformátových tiskových materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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