FUJICOLOR CRYSTAL ARCHIVE PROFESSIONAL
TEXTURED PAPER LINEN AND LEATHER

Mais do que simples fotos obras de arte
A Fujifilm desafia a sua criatividade e introduz o novo Papel
profissional Texturizado Fujicolor Crystal Archive Linen and
Leather - uma gama criativa no nosso portfólio atual.
Estes papeis a cor incorporam a tecnologia de emulsão de halogenetos
de prata, acrescidos de um revestimento profissional e uma superfície
exclusiva de aspeto pele e linho.
O que vai adorar: Independentemente da sua escolha, estes dois novos
papéis fotográficos fazem das suas impressões fotográficas autênticas e
exclusivas obras de arte. A superfície de aspeto em pele oferece-lhe um
aspeto e toque masculino, “forte” e sensual.
O Papel texturizado Linho apresenta uma superfície delicada, não
distorcendo a imagem e acrescentando um extraordinário toque de alta
qualidade às suas fotos.
Este é um papel superior - a criatividade acima das suas expetativas

NOVO
CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
• Superfícies exclusivas disponíveis em
Linen Glossy e Leather Glossy
• Espessura otimizada resultando num
manuseamento do papel suave 		
manuseamento
• 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

Dê asas à sua imaginação:
descubra as diversas
aplicações
• O Papel Texturizado Linho e Pele foi otimizado
para álbuns fotográficos e calendários, exibindo
momentos especiais de um casamento ou imagens 		
fantásticas de moda fazendo que tenham um aspeto mais
nobre especial e único
• Utilizado para fotos emolduradas ou decoração de parede 		
e interiores atraentes

Álbuns fotográficos em diversos
tamanhos e espessura

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Papel Profissional Texturizado Fujicolor Crystal Archive Linen
encontra-se disponível numa superfície Linen Glossy
O Papel Profissional Texturizado Fujicolor Crystal Archive Leather
encontra-se disponível numa superfície Leather Glossy
ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Linen Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (235 µm)
O Papel Leather Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (235 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversas larguras de 25.4 cm (10 pol.) a 76.2 cm (30 pol.).
O cumprimento varia em função da largura.

Impressões e postais de
elevada qualidade

COMO ENCOMENDAR
O Papel Profissional Fujicolor Crystal Archive Canvas
Texturizado encontra-se disponível no seu parceiro Fujifilm.
Para mais informações consulte www.fujifilm.eu/pt

QUALIDADE FUJIFILM
Linen Glossy

Leather Glossy

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

