
HP:n heti kuivuva Semi-gloss Photo -yleispaperi

HP:n heti kuivuvan puolikiiltävän yleisvalokuvapaperin parannetulla pinnalla
saadaan aikaan syvemmät mustan sävyt, elävämmät värit sekä tasaisempi kiilto. Voit
laminoida heti kuivuvat tulosteet viiveettä. Voit luottaa upeisiin, pitkään kestäviin
tulosteisiin.

Kuvataiteen tai valokuvauksen ammattilaisille sekä painopalveluntarjoajille, jotka etsivät erinomaista kuvanlaatua
sekä heti kuivuvien tulosteiden tarjoamia tuotannollisia etuja.

Näe uuden version entistä parempi kuvanlaatu syvemmistä mustan sävyistä elävämpiin väreihin.

Säästä aikaa ja rahaa heti kuivuvilla tulosteilla, joita voidaan käsitellä ja laminoida välittömästi tulostuksen
jälkeen.

Käyttäessäsi HP:n alkuperäisiä musteita huomaat aiempaa versiota syvemmät mustan sävyt ja elävämmät värit.



HP:n heti kuivuva Semi-gloss Photo -yleispaperi

Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse
tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino 200 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
Paksuus 7,8 mm/198 mikronia ISO 534 -testimenetelmän mukaan
Opasiteetti Yli 94,5 % ISO 2471 -testausmenetelmän mukaan
Kirkkaus Yli 92 % TAPPI T-452 -testausmenetelmän mukaan
Valkoisuus 99 ISO 11476 -testausmenetelmän mukaan
Laminointi Kuuma, kylmä
Lopeta Puolikiiltävä
Käyttölämpötila 15–30 °C
Käyttökosteus 15–80 prosentin suhteellinen kosteus
Haalistuminen kestävyys (sisätilassa kotona tai
toimistossa, väriainepohjainen muste)

3,3 vuotta (testattu lasin alla)

Kuivumisaika Alle 2 minuuttia (olosuhteet: 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)
Säilyvyysaika 2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Säilytyslämpötila 18–30 °C
Säilytyskosteus 35–65 prosentin suhteellinen kosteus
Alkuperämaa Valmistettu Saksassa
Tilaustiedot Tuotenumerot Rullakoot UPC-koodit

Q6579A 610 mm x 30 m 829160268590
Q6580A 914 mm x 30 m 829160268606
Q6581A 1 067 mm x 30,5 m 829160268613
Q6583A 1524 mm x 30 m 829160268637
Q8755A 1 067 mm x 61 m 808736847186
Q8757A 1 524 mm x 61 m 808736847193

Takuu Takaamme, että Hewlett-Packardin suuret tulostusmateriaalit vastaavat HP:n julkaisemia teknisiä tietoja, että niissä ei esiinny valmistusvikoja ja että
asianmukaisesti käytettynä ne eivät aiheuta paperitukoksia.
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