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EWJ3372	–	Rocket	Photopaper	190	gr.	Satin

EWJ3372 er et lyst hvidt satin fotopapir, der er hurtig tørrende.
Glat satin finish med høj farve tæthed og er i stand til at opnå et meget 
bredt farveskala.
Dette fotopapir leverer en billedkvalitet og ydeevne, der er optimeret til at 
bruge med HP PageWide.
 
Produkt EWJ3372	–	Rocket	Photopaper.
  Satin hvid. 
  
Vægt/m2 190 gr. / 180 micron.
 
Finish Satin.

Anbefalet brug - Indendørs reklamer.
  - Posters.
	 	 -	Høj	kvalitets	foto	reproduktion.
	 	 -	Fotorealistiske	CAD	præsentationer.

Egenskaber -	Høj	opløsning	og	fremragende	kontur	
	 	 	 definition.
  - God farve gamut.
  - Bløde gradienter.
  - Vandfast og ridsefast.
  - Velegnet til både kold- og varmlaminering.
	 	 -	Bedste	pris:	ydelses-forhold.
	 	 -	Universal	”All-in-one-paper”.
  - Hurtig tørrende.

190 gr. SPgm Dye Pz
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