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Para memórias únicas
A Fujifilm apresenta o premium photo album paper glossy e lustre
suportado na tecnologia de halogenetos de prata: Fujicolor Crystal
Archive Album High Definition Paper.
Este papel foi especialmente desenvolvido como um produto para álbum
fotográfico profissional e premium Oferece uma reprodução de cor
melhorada, uma ampla gama de cor e uma excelente estabilidade de
imagem. Oferece uma resistência superior contra a humidade graças a
uma camada protetora. A notável proteção contra impressões digitais,
permite que as fotos sejam visualizadas com um brilho, como nunca até
então.
O que vai adorar: A história da sua vida merece ser contada e este
papel é o palco perfeito. Reproduz as suas fotos de paisagens, animais
ou natureza como se lá estivesse novamente. Pode ver, sentir e quase
tocar a cena; as suas fotos resultarão perfeitas neste papel de elevada
qualidade. Guarde e reviva os factos mais importantes da sua vida - num
álbum fotográfico plano premium.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
• Superfície Glossy para um luminoso
aspeto
• Camada protetora adicional; a superfície
é maior resistência a impressões digitais
e viscosidade
• Reprodução de cores vivas, ampla
gama de cores
• Brancos luminosos e profundos pretos
• Excelente estabilidade de imagem
• Propriedades de espessura otimizadas
propriedades para um manuseamento
mais suave
• Desenvolvido para os tipos de 		
processos RA-4
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Álbuns fotográficos em diversos tamanhos e espessura

Impressões e postais de elevada qualidade

Conte a história da sua
vida - em alta definição
• A superfície glossy oferece um aspeto brilhante 			
jamais visto
• Permite a criação automática de blocos de álbuns 		
fotográficos com a tecnologia especial de encadernação 		
plana
• Desenvolvido para álbuns fotográficos de elevada 		
qualidade para contar e preservar as suas memórias mais 		
preciosas: inesquecíveis fotos de férias ou fotos de bebés

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Fujicolor Crystal Archive Album High Definition Paper
encontra-se disponível em Glossy e Lustre.

Glossy

Lustre

ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (170 µm)
O Papel Lustre encontra-se disponível em:
• Espessura (170 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversas larguras de 10.2 cm (4 pol.) a 50.8 cm (20 pol.).
O cumprimento varia em função da largura.
COMO ENCOMENDAR
O Fujicolor Crystal Archive Album High Definition Paper
encontra-se disponível no seu contato local Fujifilm.
Para mais informações consulte www.fujifilm.eu/pt

QUALIDADE FUJIFILM
Pode confiar no nosso papel fotográfico,
quer seja um fotógrafo profissiona ou
um amador avançado
A nossa gama de papel de halogenetos de prata oferece uma qualidade excecional e tem o produto ideal
para si, independentemente das suas necessidades.
Todos os nossos tipos de papel fotográfico garantem:
• Incrível longevidade de cor
• Brancos brilhantes
• Tom continuo

