
HP Everyday pigmentinkt fotopapier, glanzend

HP Everyday pigmentinkt glanzend fotopapier is een veelzijdig, voordelig fotopapier
dat is afgestemd op HP Z-serie en HP Designjet pigmentinkt printers. Deze 235-grams
media produceren foto's van hoge kwaliteit voor een concurrerende prijs.

Ideaal voor grote en middelgrote PSP's, creatieve professionals, grafische ontwerpers en digitale kunstreprohuizen
die productiviteit, hoge kwaliteit, een goede prijs-prestatieverhouding en veelzijdige mogelijkheden wensen.

Het microporeuze oppervlak biedt een maximale inktabsorptie en een hogere inktdichtheid, hetgeen zorgt voor
briljante kleuren en een korte droogtijd.

De beste weergavekwaliteit met inkt op pigmentbasis voor een concurrerende prijs – van losse prints tot
postertoepassingen in grote oplagen.

Dit veelzijdige fotopapier voor dagelijks gebruik, dat verkrijgbaar is in diverse breedten en met een glanzende of
satijnglans finish, verruimt uw fotomogelijkheden. Deze gemakkelijk verwerkbare media hebben een korte
droogtijd en kunnen direct worden gelamineerd.



HP Everyday pigmentinkt 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 235 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 9,1 mil/235 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid 96% volgens TAPPI T-425 testmethode
Helderheid 90% volgens TAPPI T-452 testmethode
Witheid 90% volgens ISO 11476 testmethode
Laminering Ja, geschikt voor warm en koud lamineren
Voltooien Glans
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 30 tot 80% rel
Lichtechtheid (etalage, binnen) UV-inkt 1 jaar indien gedrukt op de HP Designjet Z6100 serie met HP 91 Vivera inktsupplies op pigmentbasis, 1 jaar indien gedrukt op de HP Designjet Z3100/Z2100 serie met

HP 70 Vivera inktsupplies op pigmentbasis, 1 jaar indien gedrukt op de HP Designjet 5000/5500 serie met HP 83 UV inktsupplies. Meer informatie:
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Lichtechtheid (thuis of kantoor, binnen) UV-inkt > 200 jaar indien gedrukt op een HP Designjet Z6100 met HP 91 Vivera inktsupplies op pigmentbasis, > 150 jaar indien gedrukt op een HP Designjet Z3100 met HP 70
Vivera inktsupplies op pigmentbasis, > 200 jaar indien gedrukt op een HP Designjet Z2100 met HP 70 Vivera inktsupplies op pigmentbasis, > 100 jaar indien gedrukt op
een HP Designjet 5000/5500 met HP 83 UV inktsupplies. Meer informatie: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Waterbestendigheid Redelijk waterbestendig
Droogtijd 5 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 55% relatieve luchtvochtigheid
Land van herkomst Geproduceerd in Duitsland
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

CG841A 1524 mm x 61 m 884420388616
Q8916A 610 mm x 30,5 m 883585436002
Q8917A 914 mm x 30,5 m 883585436019
Q8918A 1067 mm x 30,5 m 883585436026
Q8919A 1524 mm x 30,5 m 883585436033

Garantie HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt. Gebruikers die desondanks niet
tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP reseller.
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De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets
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Meer informatie over HP grootformaat printermedia is beschikbaar
ophttp://www.hp.com/go/designjet/supplies
Gepubliceerd in EMEA 4AA2-2500 NLE


