
HP Professional contract proofingpapier, matglanzend

HP Professioneel contract proofingpapier, matglanzend
biedt een uitzonderlijk kleurbereik.

• Biedt een uitzonderlijk kleurbereik en voldoet aan
ISO- en SWOP*-standaarden

• Perfect voor professionele proefdrukmakers die offset
printemulaties met accurate kleuren nodig hebben

• Produceert scherpe zwarte tekst en levensechte foto’s
met natuurlijke kleuren

Ideaal voor grafische ontwerpers, reclamebureaus,
commerciële drukkerijen, pre-press bureaus, krantenuitgevers.

* Compatibel met ISO 12647-2 indien gebruikt met HP Designjet 90
en Designjet 130/30 serie printers, HP Nr. 84 en Nr. 85 inktsupplies,
HP Professioneel contract proofingpapier, matglanzend en EFI Designer 
Edition 4.2 voor HP.
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Compatibiliteit

HP Designjet printers

HP Designjet 130 printer serie

HP Designjet 30 printer serie

HP Designjet 90 printer serie (met roloptie)

HP inktsupplies

HP Nr. 84 zwarte, HP Nr. 85 CMY inktsupplies

HP Nr. 84 zwarte, HP Nr. 85 CMY inktsupplies

HP Nr. 84 zwarte, HP Nr. 85 CMY inktsupplies

Instelling frontpaneel

HP photo imaging satijnglans papier

HP photo imaging satijnglans papier

HP photo imaging satijnglans papier

Gewicht

Dikte

Ondoorschijnendheid

Helderheid

Laminering

Afwerking

Glansniveau

Temperatuur, in bedrijf

Luchtvochtigheid, in bedrijf

Luchtvochtigheid, bij opslag

Droogtijd

Bewaartijd vóór gebruik

Temperatuur, bij opslag

Land van herkomst

Bestelinformatie

235 gr/m2 volgens ISO 536 testmethode

220 micron

> 90 volgens ISO 2471 testmethode

> 95 volgens X-Rite 938 testmethode

Kan worden gelamineerd met commercieel verkrijgbare drukgevoelige film. Raadpleeg voor meer informatie onze lamineerpartners;
een overzicht is beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies

Matglanzend

Matglanzend volgens ASTM D-523 testmethode

15–35° C

20–70% relatieve luchtvochtigheid

20–60% relatieve luchtvochtigheid

Onmiddellijk (bij 23° C, 50% relatieve luchtvochtigheid)

1 jaar, in de originele (niet geopende) verpakking

15–30° C

Duitsland

Bestelnr.

Q7970A

Q7971A

Rolformaten

A3+/330 mm x 483 mm

610 mm x 30.5 m

UPC-codes

8 29160-8660 2 

8 29160-8660 3

Garantie voor 
HP grootformaat media

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.

De nieuwste ICC-/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klik op ICC-profielen en selecteer uw printer). Raadpleeg voor niet-PostScript
printers uw externe RIP-vendor.


