Papel Normal HP Branco Brilhante para jacto
de tinta
Papel HP Branco Brilhante para Jacto de Tinta com
Tecnologia ColorPRO fornece qualidade profissional
à velocidade de produção. A tecnologia ColorPRO
produz cores mais impressionantes, texto e gráficos
mais nítidos e pretos com maior contraste para
obter resultados extraordinários

Ideal para ambientes de engenharia de produção elevada para segmentos CAD, AEC e
GIS; e cartazes e apresentação impressos PSP e apresentações POP e de retalho.

Constate a diferença ColorPRO no seu
melhor.

Aumente a produtividade e diminua os
custos de impressão

● Constate a diferença clara de brilho

● Otimize a sua impressão diária com o
desempenho fiável e sem complicações com o
acessível papel HP Branco Brilhante para Jacto
de Tinta

● Constate a precisão de linhas precisas com
detalhes exatos
● Constate os gráficos de elevado impacto com
uma vasta gama de cores
● O papel HP Branco Brilhante para Jacto de
Tinta com Tecnologia ColorPRO fornece uma
combinação única de qualidade de impressão
visivelmente melhorada e rápida absorção de
tinta para resultados impressionantes à
velocidade de produção.

● Aumente a produtividade, baixe os custos e
poupe tempo ao imprimir em papel com
verdadeiro tamanho métrico
● Tal evita a necessidade de comprar - e de
cortar - papel de tamanho superior, reduz os
desperdícios e fornece maior versatilidade.

Imprima com facilidade e com o ambiente
em mente.
● Para manter o seu fluxo de trabalho sem
precalços, concebemos juntamente o sistema
completo de impressão HP, incluindo os
materiais de impressão Originais HP, tintas HP
e a impressora HP Designjet, para fornecer
impressões fiáveis, sem complicações
● Ajude a atingir os objetivos ambientais da sua
empresa e os dos seus clientes
● O Papel HP Branco Brilhante para Jacto de
Tinta tem certificação FSC®, suporta o
desenvolvimento da gestão florestal
responsável e é reciclável através de
programas de reciclagem comummente
disponíveis1.

1 Os produtos com rótulo Origens Mistas do Conselho de Gestão Florestal (FSC) apoiam o desenvolvimento de uma gestão florestal responsável em todo o mundo
A madeira é proveniente de florestas bem geridas com certificação FSC®, fontes controladas pela empresa e/ou material reciclado
Código de licença de marca registada FSC-C017543.
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Especificações do produto
Peso
Espessura
Opacidade
Luminosidade
Brancura
Laminação
Acabamento
Temperatura de funcionamento
Humidade de funcionamento
Estabilidade na Exposição à Água
Tempo de Secagem
Período de Armazenagem
País de origem
Informações para encomendas

Garantia

90 g/m², conforme o método de teste ISO 536
4,7 mil/119 microns, conforme o Método de Teste ISO 534
94% de acordo c/ o Método Teste ISO 2471
113% conforme o Método de Teste ISO 2470
166, conforme o método de teste ISO 11475
Pode ser laminado com películas de laminagem sensíveis à pressão, disponíveis no mercado. Visite o parceiro de laminagem da HP para
obter mais informações.
Mate
15 a 30 °C
20 a 80% HR
Laminagem necessária
90 segundos (a 23°C, 50% HR)
2 anos, por abrir na embalagem original
Fabricado na Polónia
Números de Produtos
Tamanhos dos rolos
Códigos 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
Os materiais de impressão de formato grande HP não têm defeitos de materiais e fabrico. Para declaração de garantia, consulte
http://www.hp.com/go/HPMediaWarranties. Para obter o serviço de garantia, contacte o suporte ao cliente HP.

Para obter mais informação acerca dos Materiais de Impressão em Grande Formato da HP, visite http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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