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FOTOJET PRO GLOSS 
 
Fotopapier pokryty warstw  mikroporowat , b yszcz cy  
i dostosowany do druku w drukarkach atramentowych  
z g owicami termicznymi lub piezo  
 
Profesjonalny, z wysokim po yskiem, wodoodporny i b yskawicznie 
schn cy fotopapier pokryty warstw  mikroporowat  silnie absorbuj  
atrament i podnosz  jako  wydruków. Przy druku atramentami 
pigmentowymi nale y przeznacza  troch  wi cej czasu na wyschni cie 
–  w zale no ci od ilo ci nadrukowanego atramentu. Jednocze nie 
wydruki pigmentowe s  odporne na dzia anie wody rozpryskowej. 
 
Charakterystyka 

 Jest odpowiedni do drukarek atramentowych 
 Wysycha natychmiast  
 Wydruki pigmentowe (w porównaniu do barwnikowych) wymagaj  

kilku minut d szego czasu schni cia 
 Wiernie odwzorowuje kolory 
 Zachowuje p asko  i bezproblemowo przechodzi przez drukark  
 Wydruki w wysokich rozdzielczo ciach w nasyconych kolorach 

 
Wyko czenie powierzchni 
 

 Wysoki po ysk 
 
Specyfikacja 
 
Pow oka po stronie druku  Nadruk atramentowy 
Strona do nadruku   yszcz ca 
Materia  pod a   Papier 
Format arkusza    A4, A3 lub F (patrz tabela) 
Grubo  folii bazowej   Gramatura 210 i 250 g/m2 
Zawarto  opakowa    50 A4 lub A3 
Grubo     0,205 mm (210 g/m2)  
     i 0,225 mm (250 g/m2) 
Rozdzielczo  maksymalna  5760 x 2880 dpi 
Jasno  wg ISO 2470   92% 
Bia  wg CIE     104 
Chropowato  (Perthometer SP4) 0,70 

adko  (200-600-850)   15-38-90 
 
Kompatybilno  
 

 Papier jest odpowiedni do wi kszo ci drukarek atramentowych 
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Drukowanie 
 

 W celu w ciwego wprowadzenia papieru do drukarki, nale y 
uwzgl dnia  instrukcj  urz dzenia oraz instrukcj  umieszczon  w 
opakowaniu papieru. 

 Produkt nale y chroni  przed wilgoci  i pozostawianiem na nim 
odcisków palców. 

 
Sk adowanie 
 

 Otworzone opakowania nale y przechowywa  w temperaturze 15-250C 
 i wilgotno ci wzgl dnej 30-60%. 
 Papier nale y przechowywa  w pomieszczeniach ch odnych i 

suchych. 
 

 
Opakowania 
 

 Formaty 
 

Art.-Nr Gramatura w 
g/m2  Format Ark./opak. 

23708.210.52000 210 A4 20 
23708.210.44100 210 A4 50 
23708.250.66100 250 F [100 x 150 mm] 50 
23708.250.44100 250 A4 50 
23708.250.43100 250 A3 50 
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