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Resistente a condições
extremas para preservar
as suas fotos
A Fujifilm apresenta o papel fotográfico mais resistente da nossa
gama de papel fotográfico - Fujicolor Crystal Archive Premium HDX
Paper X-tra Coat.
O papel Premium HDX paper incorpora a tecnologia de emulsão de
halogenetos de prata de elevada definição A camada de revestimento
especial X-tra evita o desenvolvimento de uma superfície viscosa com
elevados níveis de humidade e elevadas temperaturas.
O que vai adorar: Este papel vai ‘X-tra’ surpreendê-lo a sua superfície
especial resiste a elevados índices de humidade e outras condições
ambientais extremas Protegendo assim as suas fotografias e garantindo
uma excelente estabilidade de imagem. E se alguns momentos necessitam
de aderir rapidamente: a base standard do papel é ideal para a produção
de álbuns planos. Este papel premium não o vai deixar desapontado.

NOVO
CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
• A superfície apresenta uma menor sensi
bilidade a impressões digitais e 			
viscosidade com humidade elevada
• Espessura otimizada propriedades para 		
um manuseamento mais suave
• Gama de cores ampla: retém sombras
de verde, azul e vermelho
• Brancos mais luminosos e pretos mais 		
escuros
• 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

Papel fotográfico com
o X-factor: elevada
resistência e qualidade
superior
• a superfície protetora torna-o resistente a elevados índices
de humidade e outras condições ambientais
• Ideal para a produção de álbuns planos: O papel HDX 		
contém uma base standard permitindo a produção de 		
blocos de álbuns fotográficos
• Oferece uma ampla gama de cores e retêm sombras 		
suaves - fazendo das fotografias, como retratos de família, 		
mais vivos

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Papel Fujicolor Crystal Archive Premium HDX X-tra Coat
encontra-se disponível em Glossy e Matte

Glossy

Matte

ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (215 µm)
O papel Matte encontra-se disponível em:
• Espessura (215 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversas larguras de 15.2 cm (6 pol.) a 30.5 cm (12 pol.)
Cumprimento para todas as larguras: 180 m (590 ft)
COMO ENCOMENDAR
O Papel Crystal Archive Premium HDX X-tra Coat 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

