
toepassingen

• reproducties van oude foto's 

• productie van originele afbeeldingen

• digitale kunstreproducties

voordelen

• voortreffelijke kleurweergave 

• media met coating aan één zijde

• natuurlijk witte finish

• afbeeldingen van hoge kwaliteit met inkt
op kleurstofbasis en UV inkt 

HP watercolor papier van Hahnemühle is een zacht papier met een mat oppervlak dat zuurvrij is en
50% rag bevat. Dit papier heeft een natuurlijk witte finish en is ideaal voor digitale kunstreproducties.

productspecificaties

gewicht

dikte/caliper

glans

witheid

land van herkomst

210 gr/m2 (ISO 536)

340 µm (ISO 534)

<5% (85°)

>68 W (CIE)

Duitsland/Zwitserland

omgevingseisen

verwerkingstemperatuur

relatieve luchtvochtigheid bij gebruik

lichtechtheid1 – inkt op kleurstofbasis 
(alleen bij binnentoepassingen)

lichtechtheid – UV inkt (alleen bij binnentoepassingen)

watervastheid

droogtijd

bewaartijd vóór gebruik

opslag

verwerking

15-25°C

40-80%

wordt nog getest

naar schatting 100 jaar†

bestand tegen waterdruppels

direct droog

24 maanden2

Het product dient in z'n originele verpakking (doos en
polyethyleen zak) hangend te worden bewaard bij een
relatieve luchtvochtigheid van 20-60% en een
omgevingstemperatuur van 10-30°C.

Aanbevolen wordt om tussen de prints schutbladen te
gebruiken om beschadiging te voorkomen.

• fotoprints

• portretten

hp watercolor
papier van

Hahnemühle 
duurzaam



garantie

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.

Hewlett-Packard behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging 
wijzigingen aan te brengen in materialen, specificaties of accessoires.
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hp watercolor van Hahnemühle

bestelinformatie

bestelnr.

q1984a

formaat rol

910 mm x 30 m

UPC-code

8 08736 40398 6

productspecificaties

inktlimiet

papiertype

printmodus

210% (afhankelijk van het printertype, de
omgevingscondities en de afbeelding kunnen
individuele resultaten variëren)

hp designjet 5000 serie: gebruik de watercolor
papierinstellingen zowel voor inkt op kleurstofbasis
als voor UV inkt3

presentatie

1 Actuele productinformatie vindt u op www.designjet.hp.com
2 Na levering door HP
3 U kunt de media- en ICC-profielen downloaden vanaf www.designjet.hp.com of u kunt de instelling Colorfast Vinyl gebruiken

voor inkt op kleurstofbasis en UV inkt
† Wordt nog getest

compatibiliteit

printers

hp designjet 5000/5500 serie

inktsupplies

hp nr. 81 inktcartridges op kleurstofbasis

hp nr. 83 UV inktcartridges


