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COLOR LASER PHOTO PAPER

yszcz cy, obustronnie przystosowany do
drukowania/kopiowania fotopapier do monochromatycznych
i kolorowych drukarek i kopiarek laserowych.

Papier fotograficzny do doskona ego, kontrastowego i wiernego
kolorystycznie druku lub kopiowania fotografii, obrazów i grafik
w drukarkach/kopiarkach – zarówno kolorowych, jak i monochroma-
tycznych. Pliki mog  pochodzi  z p yt CD, kamer cyfrowych, skanerów
lub z Internetu. Papier jest obustronnie przystosowany do
drukowania/kopiowania.

Charakterystyka

Papier jest odpowiedni do:
 kolorowych i monochromatycznych drukarek laserowych
 kolorowych i monochromatycznych kopiarek

Jest obustronnie przystosowany do drukowania/kopiowania
Gwarantuje wiern  kolorystyk  i doskona e przywieranie tonerów
Charakteryzuje si wietnymi w ciwo ciami przy przej ciu przez maszyn
Jest uniwersalny w zastosowaniach

Wyko czenie powierzchni

 Bia a, b yszcz ca

Specyfikacja

Pow oka do druku / kopiowania W kolorowych i monochromatycznych
drukarkach i kopiarkach laserowych

Strona do nadruku / kopiowania Przystosowany obustronnie
Materia  pod a Papier
Format arkusza A4, A3, A3+ i SRA3
Gramatury: 130, 150, 170, 200 i 250 g/m2
Zawarto  opakowa Patrz tabela na ko cu tekstu

Kompatybilno

 Papier jest przystosowany do monochromatycznych i kolorowych
drukarek i kopiarek laserowych
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Drukowanie

 Zaleca si  stosowanie papieru w temperaturach od 15 do 300C  i
wilgotno ci wzgl dnej od 30 do 70%.

 Aby uzyska  optymalne utrwalenie tonerów – nale y
drukark /kopiark  ustawi  na prac  z <grubym papierem>.

 Konieczne jest stosowanie si  do instrukcji obs ugi urz dzenia.
 Produkt nale y chroni  przed d ugotrwa ym dzia aniem wilgoci

 i pozostawianiem odcisków palców.

Sk adowanie

 Zamkni te oryginalnie opakowania nale y przechowywa  w tempe-
raturze 15-250C i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%.

 Czas sk adowania – 1 rok od daty dostawy (w zamkni tych
opakowaniach przy zachowaniu temperatury i wilgotno ci – jak w
punkcie poprzednim). D sze przechowywanie mo e spowodowa
pogorszenie jako ci wydruków/kopii.

Opakowania

Formaty

Nr katalog. Gramatura (g/m2) Format Ark./opak.
29800.130.44000 130 A4 100
29800.130.43000 130 A3 100
29800.130.43900 130 A3+ 50
29800.150.44000 150 A4 100
29800.150.43000 150 A3 100
29800.150.43900 150 A3+ 50
29800.150.84500 150 SRA3 250
29800.170.44000 170 A4 100
29800.170.43000 170 A3 100
29800.170.43900 170 A3+ 50
29800.170.84500 170 SRA3 250
29800.200.44000 200 A4 100
29800.200.43000 200 A3 100
29800.200.43900 200 A3+ 50
29800.200.84500 200 SRA3 250
29800.250.44000 250 A4 100
29800.250.43000 250 A3 100
29800.250.43900 250 A3+ 50
29800.250.84500 250 SRA3 200

A3+ = 329 x 483 mm
SRA3 = 320 x 450 mm
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