
HP Universal Photo-realistic Paper, 195 gr/m2

Zakelijke gebruikers zoals printservicebureaus, copyshops 
en makers van bewegwijzering die een uitstekende 
weergavekwaliteit nodig hebben voor opvallende signs en 
displays.

Een uiterst veelzijdig fotorealistisch papier dat 
ideaal is voor binnen-en buitentoepassingen 
die een superieure weergavekwaliteit vereisen. 
Deze hoogwaardige media maximaliseren de 
productiviteit omdat ze een zeer korte droogtijd 
hebben en zonder lamineren waterbestendig 
zijn.

•  HP Universal Photo-realistic Paper biedt een 
bijna even goede printkwaliteit als fotopapier; 
dat maakt het ideaal voor tal van grafische 
displaytoepassingen.

•  HP Universal Photo-realistic Paper is 
gemakkelijk te gebruiken en verhoogt 
daardoor de productiviteit.

•  HP Universal Photo-realistic Paper is een papier 
dat briljante, fotorealistische prints oplevert 
voor opvallende displays.
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HP Universal Photo-realistic Paper, 195 gr/m2

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.

Witheid  195 gr/m2 volgens ISO 536 testmethode
Gewicht  8,4 mil/215 micron volgens ISO 534 testmethode
Dikte printermedia  Hoger dan 98% volgens DIN53146 testmethode
Ondoorzichtigheid  Hoger dan 92% volgens X-Rite 938 testmethode
Helderheid printermedia  Hoger dan 98 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Laminering printermedia   Geschikt voor koud lamineren. Kan worden gelamineerd met commercieel verkrijgbare drukgevoelige film. Meer informatie over onze 

lamineerpartners is beschikbaar op HP’s website: www.hp.com/go/designjet/supplies
Bevestigingsmogelijkheid  Met speciale billboardlijm
Type finish  Matglanzend
Scheurbestendigheid  Hoger dan 22,4 N volgens ASTM D1004 testmethode
Temperatuur bij gebruik  15 tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf  20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Lichtechtheid (thuis of kantoor, binnen)   Meer dan 1 jaar met Eco Solvent inkt op pigmentbasis
UV-inkt
Watervastheid printermedia  Delta OD minder dan 0,05
Droogtijd printermedia  20 minuten (bij 23° C, 50% relatieve luchtvochtigheid)
Bewaartijd vóór gebruik  2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur bij opslag  15 tot 30° C
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag  20 tot 70% relatieve luchtvochtigheid
Land van herkomst  Geproduceerd in Duitsland
Bestelinformatie  Bestelnr. formaat rol  UPC-code
  Q8686AE  914 mm x 45,7 m  8 82780-36565 0
  Q8687AE  372 mm x 45,7 m  8 82780-36566 7
Garantieverklaring   Alle HP grootformaat printermedia worden gegarandeerd tegen fabricagefouten en-gebreken. Bij correct gebruik zijn de media 

bestand tegen vastlopen in de printer. Gebruikers die niet tevreden zijn over HP printermedia, kunnen contact opnemen met hun HP 
reseller.

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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