
 

 
 
 
 

 
 
Arkusz techniczny produktu               23400.180.xx000 
     
  

FOTOJET  INSTANT  DRY 
 
 
Szybko schn cy, b yszcz cy papier fotograficzny do 
przeno nych drukarek atramentowych 
 
Fotorealistyczny papier ink-jet z g adk , b yszcz  powierzchni  do 
druku, dobr  p asko ci , wiernym odwzorowaniem barw drukowanych 
fotografii, obrazów i grafik. Specjalna, mikroporowata pow oka zapewnia 
mo liwo  drukowania w wi kszo ci przeno nych drukarek 
atramentowych drukuj cych atramentami wodnymi barwnikowymi oraz 
pigmentowymi. Charakteryzuje si  natychmiastow  py osucho ci  
wydruków. 
 
Charakterystyka 
 

 Nadruk nie rozmywa si  
 Rozdzielczo : 2880 x 720 dpi 
 Py osucho : natychmiast po opuszczeniu drukarki 
 Jasno  wg. ISO 2470: 95% 
 Bia  wg CIE (Comission Internationale de l’Eclairage): 107 
 G adko  (200-600-850): 14-35-88 
 Chropowato : Perthometr SP4: 1,2 
 Nieprzezroczysto  (Gardner/Hase): 94% 

 
Wyko czenie powierzchni do druku 
 

 B yszcz ca 
 Jedwabista w dotyku 

 
Specyfikacja 
 

 Pow oka po stronie druku Do druku atramentowego   
 Strona do druku  yszcz ca, mikroporowata 
 Strona przeciwna  Matowa  
 Materia  pod a  Papier  
 Gramatura   180 g/m2 
 Grubo    0,195 mm 
 Opakowania   50 lub 100 ark. A4 lub A3, 20 ark. A4, 

     100 ark. 10 x 15 cm  
 
Kompatybilno  
 

 Papier jest przydatny do przeno nych drukarek drukuj cych 
atramentami wodnymi lub pigmentowymi  

 Dotyczy wi kszo ci drukarek firm: HP, Canon, Epson, Apple, Digital, 
Kodak, Lexmark, Olivetti, Tektronix, Xerox i in. 

 
 



 

 
 
                                                                                                                      

 
 
 
 
Arkusz techniczny produktu – d.c.     23400.180.xx000 
 
 
Drukowanie 
 

 Przy wk adaniu papieru do drukarki nale y stosowa  si  do instrukcji 
jej producenta oraz producenta papieru 

 Papier nale y chroni  przed wilgoci  i odciskami palców 
 

Sk adowanie 
 
 Sk adowanie w pomieszczeniach ch odnych i suchych. 
 Otworzone opakowania powinny by  przechowywane w temp. od 15 

do 250C i od 30 do 60% wilgotno ci wzgl dnej 
 
Opakowania 
 

 Formaty 
 

Art.-Nr Gramatura 
g/m2 

Grubo   
w mm Format Ark./opak. 

23400.180.44000 180 0,195 A4 100 
23400.180.43000 180 0,195 A3 100 
23400.180.44100 180 0,195 A4 50 
23400.180.43100 180 0,195 A3 50 
23400.180.52000 180 0,195 A4 20 
23400.180.66000 180 0,195 10 x 15 cm 100 
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Uwaga: od dnia 1.01.2011 zaprzestaje si  produkcji powy szego papieru w gramaturach: 
150, 210 i 240 g/m2 

 
 


