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TRIERE White Satin 245g/m2, papier
fotograficzny, A3+, 50 arkuszy
Cena brutto

252,04 zł

Cena netto

204,91 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

TR10204

Kod producenta

TR10204

Producent

TRIERE

Opis produktu
Triere White Satin 245g/m2

Wysokiej jakości biały papier do drukarek atramentowych. Wyglądem przypominający tradycyjny satynowy papier
fotograficzny. Urzekające wydruki o wysokim kontraście, głębokim nasyceniu kolorów i intensywnej czerni. Satynowa powłoka
z delikatną teksturą doskonale zabezpiecza przed odbiciami i refleksami świetlnymi. Dedykowany zarówno dla prac
fotograficznych, jak i graficznych. Kompatybilny z tuszami barwnikowymi oraz pigmentowymi.

WŁAŚCIWOŚCI:

bardzo ostre detale
żywe kolory
wysoka spójność kolorów i gama kolorów
wysokie krycie
wysoka odporność na światło
wodoodporny
ZASTOSOWANIE:

wystawy, plakaty, portrety, fotografia ślubna, fotografia rodzinna, książki fotograficzne, portfolio, grafika, pocztówki,
zaproszenia.
FORMATY:

ARKUSZE
10x15 cm (100 arkuszy)
A4 (25 arkuszy)
A4 (50 arkuszy)
A3 (25 arkuszy)
A3 (50 arkuszy)
A3+ (25 arkuszy)
A3+ (50 arkuszy)
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ROLKI
17" (30 m)
24" (30 m)
44" (30 m)
60" (30 m)

Dane techniczne
rodzaj: papier jednostronny, fotograficzny
format: A3+
materiał: papier
powierzchnia: satynowy,
gramatura: 245g/m2
grubość: 242 µm, 9,6 mil
biel: CIE (D65/10°) min. ISO 2469 >135
nieprzezroczystość: 95 %
laminacja: na zimno i gorąco
warunki przechowywania: temperatura: 15-30o C, wilgotność: 30 do 75% RH, w oryginalnym opakowaniu
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 od 10 do 30 °C przy wilgotności od 30 do 75%. Papier
zawsze powinien być przechowywany 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 White Satin 245g/m2.

Nazwa papieru
Triere White Satin 245g/m2
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Drukarki Epson modele używające do 6 Drukarki Epson modele używające do
tuszy
7 i więcej tuszy
Epson Premium Semi-Gloss

Epson Premium Gloss

