
HP självhäftande papper för inomhusbruk

HP självhäftande papper för inomhusbruk är ett ogenomskinligt, vitt självhäftande
papper av hög kvalitet med permanent adhesion. Papperets bestrykning gör det
perfekt för bläckstråletillämpningar i fullfärg.

Företag som producerar affischer, presentationer, visningar i butiker och hos återförsäljare samt banderoller.
Trycksaksproducenter, skyltbutiker, grafiker. Geografiska informationssystem (GIS).

Självhäftande affischer och skyltar för tillämpningar inomhus (t.ex. mässor, företagsarrangemang och grafik).

Utmärkta hanteringsegenskaper med hög mekanisk stabilitet och slitstarkhet.

Mycket praktisk – utskriften har hög motståndskraft mot avtorkning och nötning.



HP självhäftande papper för inomhusbruk

Kompatibilitet
För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på
www.hp.com/go/designjet/supplies

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det
gäller icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
Vikt 160 g/m² enligt testmetoden ISO 536
Tjocklek 7.1 mil/180 mikron enligt testmetoden ISO 534
Opacitet 90 % (utan baksida) enligt testmetoden TAPPI T-425
Ljusstyrka Över 90 % enligt testmetoden TAPPI T-452
Vithet Över 95 enligt testmetoden CIE Ganz 82
Laminering Varmlaminering. Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm som finns tillgänglig i detaljhandeln. På HPs webbplats finns mer information om lamineringspartner:

www.hp.com/go/designjet/supplies
Slutför Matt
Självhäftande bakstycke Permanent
Drifttemperatur 15 till 35° C
Luftfuktighet vid drift 45 till 55 % RH
Torktid Mindre än 3 min (vid 23 °C, 50 % rel. fuktighet)
Hållbarhet 2 år, i oöppnad originalförpackning
Förvaringstemperatur 10 till 30° C
Luftfuktighet vid förvaring 20 till 60 % RH
Ursprungsland Tillverkat i Schweiz
Beställningsinformation Produktnummer Rullstorlekar 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 utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer
sådana produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en mer omfattande garanti. HP svarar inte för tekniska fel,
tryckfel eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå till
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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