
HP Indoor papier, zelfklevend

HP Indoor papier, zelfklevend, is een hoogwaardig, ondoorzichtig wit papier met een
permanent zelfklevende rug. De coating maakt deze media ideaal voor full-color
inkjettoepassingen.

Bedrijven die posters, presentaties, POP en retail displays en banners produceren. Printservicebureaus, sign shops,
grafische ontwerpers. Geografische Informatie Systemen (GIS).

Gebruik deze media voor zelfklevende posters en bewegwijzering voor binnen (voor beurzen,
bedrijfsevenementen of illustraties)

Gemakkelijk te verwerken dankzij een hoge mechanische stabiliteit en scheurbestendigheid

Uiterst praktisch – afgewerkte prints zijn zeer goed bestand tegen vegen en schuren



HP Indoor papier, zelfklevend

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 160 gr/m² volgens ISO 536 testmethode
Dikte 7,1 mil/180 micron volgens ISO 534 testmethode
Ondoorschijnendheid 90% (zonder drager) volgens TAPPI T-425 testmethode
Helderheid Hoger dan 90% volgens TAPPI T-452 testmethode
Witheid Hoger dan 95 volgens CIE Ganz 82 testmethode
Laminering Geschikt voor warm 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
Voltooien Mat
Zelfklevende rug Permanent
Temperatuur, in bedrijf 15 tot 35 °C
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf 45 tot 55% rel
Droogtijd Minder dan 3 minuten (bij 23° C, 50% rel. vocht)
Bewaartijd vóór gebruik 2 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking
Temperatuur, bij opslag 10 tot 30 °C
Relatieve luchtvochtigheid, bij opslag 20 tot 60% rel
Land van herkomst Geproduceerd in Zwitserland
Bestelinformatie Productnummers Rolformaten UPC-codes

CG948A 610 mm x 22,9 m 884962124147
CG949A 1067 mm x 22,9 m 884962124154
Q1733A 914 mm x 22,9 m 725184825897

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.

© 2009 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
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