Papier HP Bright White Inkjet Bond
Papier HP Bright White Inkjet z technologią
ColorPRO zapewnia profesjonalną jakość z
prędkością produkcyjną. Technologia ColorPRO
zapewnia efektowniejsze kolory, wyraźniejszy tekst
i wyrazistszą grafikę oraz bardziej kontrastowe
czernie, co pozwala uzyskiwać imponujące
rezultaty.

Idealny dla środowisk inżynierii wysokiej produkcji w segmentach CAD, AEC i GIS, a
także dla dostawców usług drukarskich drukujących plakaty i prezentacje oraz firm
wykonujących elementy wystawowe do sklepów.
Technologia ColorPRO zapewnia
zauważalną różnicę — wydruki są znacznie
jaskrawsze
● Wydruki są znacznie jaśniejsze i wyraźniejsze
● Linie są bardziej precyzyjne, z ostrymi,
dokładnie oddanymi szczegółami
● Grafika wygląda efektowniej dzięki
rozszerzonej palecie barw
● Papier HP Bright White Inkjet z technologią
ColorPRO oferuje unikatowe połączenie
zauważalnie lepszej jakości druku i szybkiego
wchłaniania atramentu, zapewniając
imponujące rezultaty z prędkością
produkcyjną.

Większa wydajność i niższe koszty
drukowania
● Papier HP Bright White Inkjet zapewnia
niezawodne, bezproblemowe, wydajne i
ekonomiczne drukowanie, co pozwala
zoptymalizować codzienne prace
● Drukowanie na nośnikach w formacie
metrycznym pozwala zwiększyć wydajność,
obniżyć koszty i zaoszczędzić czas
● Eliminuje to potrzebę zakupu — i docinania —
nośników o większych formatach, zmniejsza
ilość odpadów i zapewnia większą
uniwersalność.

Łatwe drukowanie z myślą o ochronie
środowiska
● Aby utrzymać sprawny przepływ pracy,
wszystkie elementy systemu druku HP — w tym
oryginalne nośniki HP, atramenty HP i drukarka
HP Designjet — zostały zaprojektowane
razem, co pozwala zapewnić niezawodne,
bezproblemowe drukowanie
● Pomaga realizować cele programu ochrony
środowiska we własnej firmie oraz w firmach
klientów
● Papier HP Bright White Inkjet ma certyfikat
FSC®, wspierając rozwój odpowiedzialnego
zarządzania lasami na całym świecie, i można
go poddawać recyklingowi w ramach
powszechnie dostępnych programów
recyklingu1.

1Produkty oznaczone etykietą Mixed Sources programu Dobrej Gospodarki Leśnej (Forest Stewardship Council — FSC) wspierają rozwój odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie
Drewno pochodzi z dobrze zarządzanych lasów posiadających certyfikat FSC®, źródeł kontrolowanych przez firmę i/lub surowców wtórnych
Kod licencji na używanie znaku towarowego: FSC-C017543.

Papier HP Bright White Inkjet Bond

Dane techniczne produktu
Waga
Grubość
Nieprzejrzystość
Jasność
Biel
Laminowanie
Wykończenie
Temperatura pracy
Wilgotność podczas pracy
Wodotrwałość
Czas suszenia
Okres trwałości
Kraj pochodzenia
Informacje o zamawianiu

Gwarancja

90 g/m² wg metody testowej ISO 536
119 mikronów (4,7 mila) wg metody testowej ISO 534
94% wg metody testowej ISO 2471
113% wg metody testowej ISO 2470-2
166 wg metody testowej ISO 11475
Papier ten można laminować przy użyciu dostępnych na rynku folii samoprzylepnych. Więcej informacji można uzyskać u partnerów HP
zajmujących się laminowaniem.
Matowy
Od 15 do 30°C
Wilgotność wzgl. 20–80%
Wymagane laminowanie
90 sekund (w temperaturze 23°C i przy wilgotności względnej 50%)
2 lata w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
Wyprodukowano w Polsce
Numer produktu
Wymiary rolki
Kod 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
Wielkoformatowe nośniki HP są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych. Gwarancja jest dostępna na stronie
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Aby zgłosić reklamację gwarancyjną, należy się skontaktować z działem obsługi klienta HP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów do wydruków HP w dużym formacie, odwiedź http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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