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TRIERE Matt Smooth Fine Art
230g/m2, papier artystyczny, A4, 50
arkuszy
Cena brutto

114,78 zł

Cena netto

93,32 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

TR20101

Kod producenta

TR20101

Producent

TRIERE

Opis produktu
Triere Matt Smooth Fine Art 230g/m2

Wysokiej jakości papier typu Fine Art o matowym wykończeniu o niezwykle gładkiej powierzchni wykonanej z alfa-celulozy.
Pozwala na uzyskanie wydruków o wysokiej trwałości i najwyższej jakości. Dedykowany do wydruków artystycznych i
archiwizacji dzieł i prac. Kompatybilny z tuszami barwnikowymi oraz pigmentowymi.

Papier Fine Art spełnia wymogi normy ISO 9706 dla papierów archiwalnych (norma określa, jaki papier może być określony
jako „trwały”, czyli taki, którego właściwości fizyczne i chemiczne pozostają niezmienne przez długi okres czasu).
WŁAŚCIWOŚCI:

bardzo gładka powierzchnia
ostre detale
żywe i intensywne kolory
wysoka spójność kolorów i gama kolorów
wysokie krycie
ZASTOSOWANIE:

wydruki artystyczne zdjęć i grafiki, reprodukcje, archiwizowanie dokumentów, dzieł i prac artystycznych, profesjonalne
albumy, fotografia ślubna i rodzinna, fotografia czarno-biała, wystawy i galerie, portfolio.
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Dane techniczne
rodzaj: papier jednostronny, fotograficzny, Fine Art
format: A4
materiał: papier
powierzchnia: gładka matowa, z alfa-celulozy
gramatura: 230g/m2
grubość: 270 µm, 10,6 mil
biel: CIE (D65/10°) min. ISO 2469 >140
nieprzezroczystość: 95 %
Kolor L: 95,8 ± 1,0
Kolor a: -0,2 ± 0,5
Kolor b: -1,2 ± 1,0
odporność na wodę: nie
warunki przechowywania: temperatura: 23o C, wilgotność: 50% RH, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Chronić
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zaleca się przed użyciem papieru przetrzymać go przy najmniej
24 godziny w pomieszczeniu, gdzie będzie używany, aby mógł dostosować się do panującego tam klimatu.
warunki użytkowania: nie dotykać (nie)zadrukowanej powierzchni papieru, w razie potrzeby przytrzymywać
delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

PRZECHOWYWANIE I WARUNKI UŻYTKOWANIA:
Zaleca się przechowywanie i użytkowanie papieru w temperaturze 23 °C przy wilgotności 50% RH. Papier zawsze powinien
być przechowywany wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Nie należy dotykać zadrukowanej powierzchni papieru, w razie
potrzeby przytrzymywać delikatnie jedynie za krawędzie przy użyciu bawełnianych rękawiczek.

Białe, bawełniane rękawiczki dla fotografów

Profile ICC
Pobierz profil ICC
Sugerowane ustawienia w sterowniku drukarki dla nośników TRIERE Matt Smooth Fine Art 230g/m2.

Nazwa papieru
TRIERE Matt Smooth Fine Art 230g/m2
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Drukarki Epson modele używające do 6 Drukarki Epson modele używające do
tuszy
7 i więcej tuszy
Epson Archival Matte

Epson Velvet Fine Art Paper

