PAPIER FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM XS

Momentos únicos
capturados em
papel exclusivo

NOVO
CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

O Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS destina-se especialmente
a álbuns fotográficos de alta qualidade em papel super fino.
Este papel, com a sua espessura otimizada, oferece uma reprodução
de cor superior, brancos puros e uma excelente estabilidade de imagem
com a densidade de pretos mais profunda. As imagens ganham vida em
cores nítidas e expressivas.
O que vai adorar: o cintilar da luz solar na agua e novamente captado
pelo seu olho O movimento das ondas varia e capta a sua atenção,
imagem a imagem.
O Album Paper XS responde as todas as suas exigências, como a
possibilidade de adicionar mais páginas a um álbum fotográfico e,
assim, contar a sua página de história, página a página. Oferece-lhe
a expressão "WOW" na qualidade de impressão, haptics de páginas e
brilho natural.

• Sem necessidade de laminação
para páginas interiores do álbum
• espessura otimizada
• Mais páginas num álbum
• Altamente recomendável para a produção
de capas
• Reprodução de cores vivas
• Excelente estabilidade de imagem
• Adequadodequado para apenas 			
impressoras R2R
• Desenvolvido para os tipos de processos 		
RA-4

PAPIER FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE
ALBUM XS

Mais páginas nos álbuns fotográficos em diversos
tamanhos graças ao inovador Album Paper XS (135 µm)

O papel excelente para
álbuns fotográficos eternos
• Especialmente desenvolvido para álbuns fotográficos 		
de elevada qualidade: graças à longevidade da cor 		
e à excecional estabilidade de imagem estabilidade de 		
imagem
• Mais páginas num álbum fotográfico
• Adequado para impressoras de rolo
• Ideal para a produção de capas: graças a sua excelente
espessura

espessura otimizada

• Camada protetora especial para impressões digitais
e aderência (Glossy)
• Sem necessidade de laminação para as paginas interiores
do álbum
SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
Fujicolor Crystal Archive Album Paper XS
disponível em Glossy e Lustre
ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (135 µm)
O Papel Lustre encontra-se disponível em: Espessura (135 µm)

Mais 25% de páginas

ALBUM PAPER XS CA Album Paper 170 µm

Glossy

Lustre

TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversas larguras de 20.3 cm (8 pol.) a 40.6 cm (16 pol.).
O cumprimento varia em função da largura.
A disponibilidade varia em função da superfície
COMO ENCOMENDAR
O Fujicolor Crystal Archive Album 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

