
HP selvklebende innendørspapir

HP innendørspapir, selvklebende, er et hvitt, ugjennomskinnelig, selvklebende papir
av høy kvalitet og med permanent lim. Papirets belegg gjør det perfekt til
inkjet-applikasjoner i fullfarge.

Firmaer som produserer plakater, presentasjoner, utstillinger på utsalgssteder og i varehandelen og bannere.
Trykkerier og utskriftsleverandører, skiltverksteder, grafiske designere. Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Brukes til selvklebende plakater og skilt til innendørs bruk (for eksempel salgsmesser, begivenheter i bedriften,
grafikk).

Glimrende håndteringsegenskaper med høy mekanisk stabilitet og riftbestandighet.

Svært praktisk – endelig utskrift svært motstandsdyktig overfor avtørking og avskrubbing.



HP selvklebende innendørspapir

Kompatibilitet
For kompatibilitetsinformasjon, se det nyeste Large Format Supplies Compatibility-diagrammet på www.hp.com/go/designjet/supplies

Du finner de siste ICC-/medieprofilene på www.hp.com/go/designjet/supplies (klikk på ICC-profiler og velg din skriver). Se din eksterne
RIP-leverandør for andre skrivere enn postscript-skrivere.

Produktspesifikasjoner
Vekt 160 g/m² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse 7,1 mil/180 µm per ISO 534-testmetoden
Gjennomsiktighet 90 % (uten bakside) per Tappi T425-testmetoden
Lysstyrke Mer enn 90% per Tappi T452-testmetoden
Hvithet Mer enn 95 per CIE Ganz 82-testmetoden
Laminering Varm laminering. Kan lamineres med kommersielt tilgjengelige trykkfølsomme lamineringsfilmer. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Finish Matt
Selvklebende bakside Permanent
Temperatur ved drift 15 til 35° C
Fuktighet ved drift 45 til 55 % RF
Tørketid Mindre enn 3 minutter (ved 23 °C, 50 % RF)
Hylletid 2 år, uåpnet i originalemballasje
Lagringstemperatur 10 til 30° C
Fuktighet ved lagring 20 til 60 % RF
Opprinnelsesland Produsert i Sveits
Bestillingsinformasjon Produktnumre Rullstørrelser UPC-koder

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

Garanti Hewlett-Packards utskriftsmaterialer for store formater garanteres å tilfredsstille HPs publiserte standarder og være uten produksjonsfeil og defekter,
og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.
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De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som
følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her, må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg
ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Du finner mer informasjon om utskrift på HP-materiale i stort format, på
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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