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Faça das suas fotos
uma obra de arte
A Fujifilm apresenta o novo Fujicolor Crystal Archive Professional
Textured Paper Canvas - uma adição criativa à nossa gama
profissional
Este papel a cor incorpora a tecnologia de emulsão de halogenetos
de prata, juntamente com um revestimento profissional e um design de
superfície exclusivo e irregular tipo tela.
O que vai adorar: vai sentir e ver uma textura superior com um fantástico
efeito tela. Este papel vai ajudá-lo a expandir o seu negócio de fotografia:
ideal para impressões fotográficas fine art, tornando cada foto numa obra
de arte, com uma qualidade superior.
Descubra as inúmeras possibilidades! Este papel é o seu espaço criativo
para todas as tuas ideias fotográficas - impresso em Canvas em poucos
segundos.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
• Superfície exclusiva disponível em
Canvas Glossy e Canvas Matte
• Espessura otimizada propriedades que
resultam num manuseamento mais suave
do papel manuseamento
• Superfície menos sensível a impressões
digitais
• Brancos puros
• Excelente estabilidade de imagem
• Desenvolvido para os tipos de processos
RA-4
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Decoração de parede em diversos
tamanhos montada ou com moldura

Agora é consigo:
descubra os vários tipos
de aplicações para o seu
papel criativo
• Montado ou em moldura como decoração de parede - as 		
suas fotos tornam-se verdadeiras obras de arte
• Os álbuns fotográficos ficam mais elegantes graças à sua 		
notável espessura
• Superfície inovadora e autêntica obra de arte: 		
A sua textura irregular tipo tela dá ás suas fotos um aspeto
e toque superior

Álbuns fotográficos em diversos tamanhos
e espessura

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Fujicolor Crystal Archive Professional Textured Paper Canvas
encontra-se disponível nas superfícies Canvas Glossy e Canvas
Matte.
ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Canvas Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (tipo S: 200 µm)
• Espessura (tipo H: 255 µm)
O Papel Canvas Matte encontra-se disponível em:
• Espessura (tipo H: 275 µm)

Impressões e postais de elevada qualidade

TAMANHOS DISPONÍVEIS
Várias larguras de 15.2 cm (6 pol.) a 127.0 cm (50 pol.) O
cumprimento varia em função da largura.
COMO ENCOMENDAR
O Fujicolor Crystal Archive Professional Textured Paper
encontra-se disponível no seu parceiro Fujifilm.
Para mais informações consulte
www.fujifilm.eu/pt

Canvas Glossy

Canvas Matte

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

