
HP Universal Instant-dry fotopapier, glanzend

HP Universal Instant-dry Gloss fotopapier met een verbeterde glanzende finish
produceert dieper zwart, levendige kleuren en een meer uniforme glans. Prints zijn
direct droog en kunnen onmiddellijk worden gelamineerd. De prints zijn schitterend
en blijven lang mooi.

Professionele kunstenaars/fotografen en printservicebureaus die een uitstekende weergavekwaliteit wensen met
het productiviteitsvoordeel van prints die direct droog zijn.

Een nog mooiere weergavekwaliteit dan de vorige versie: zwart is dieper en kleuren zijn levendiger.

Tijd en geld besparen met prints die direct droog zijn en onmiddellijk na het printen kunnen worden verwerkt en
gelamineerd.

Zwart is dieper en kleuren zijn levendiger met originele HP inkt dan op de vorige versie.



HP Universal Instant-dry fotopapier, glanzend

Compatibiliteit
Raadpleeg voor informatie over compatibiliteit de nieuwste grootformaat supplies wegwijzer op: www.hp.com/go/designjet/supplies

De nieuwste ICC/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies (klik op ICC-profielen en kies uw printer). Neem
voor niet-PostScript printers contact op met uw externe RIP-vendor.

Productspecificaties
Gewicht 200 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 7,7 mil/195 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid Hoger dan 94,5% volgens ISO 2471 testmethode
Helderheid Hoger dan 92% volgens TAPPI T-452 testmethode
Witheid 99 volgens ISO 11476 testmethode
Laminering Warm en koud
Voltooien Glans
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 15 tot 80% relatieve luchtvochtigheid
Lichtbestendigheid (binnen, huis of kantoor, inkt op
kleurstofbasis)

3,3 jaar (getest achter glas)

Lichtbestendigheid (binnen, huis of kantoor, inkt op
pigmentbasis)

Ruim 200 jaar

Droogtijd Minder dan 2 minuten (bij 23 °C, 50% rel)
Bewaartijd vóór gebruik 2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur, bij opslag 18 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 35 tot 65% relatieve luchtvochtigheid
Land van herkomst Geproduceerd in Duitsland
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

Q6574A 610 mm x 30,5 m 829160268545
Q6575A 914 mm x 30 m 829160268552
Q6576A 1067 mm x 30,5 m 829160268569
Q6578A 1524 mm x 30 m 829160268583
Q8754A 1067 mm x 61 m 808736847162
Q8756A 1524 mm x 61 m 808736847179

Garantie Hewlett-Packard grootformaat printermedia voldoen aan de door HP gepubliceerde specificaties, zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en
fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De garantie voor HP producten is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten. Niets in deze documentatie
kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit
materiaal.

Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
Gepubliceerd in EMEA 4AA0-6825 NLE


