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Sensual, profundo, bonito descubra o nosso mais elegante
papel fotográfico
NOVO
A Fujifilm introduz o Papel Profissional Fujicolor Crystal Archive
Velvet - uma adição criativa à nossa atual gama profissional

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

O revestimento profissional com uma camada superior sem reflexão cria
um efeito incrivelmente suave e mate.

• Superfície matte profundo única
que evita reflexos

O que vai adorar: Este papel a cor ultrapassa a suas expetativas.
Oferece um aspeto e toque extremamente suave, sensual e elegante.
Como fotógrafo profissional, poderá apresentar as suas fotos de um
modo criativo e inovador - este papel faz das suas fotos uma obra de
arte. A superfície velvet apela para o tipo de toque, oferecendo a mais
recente experiência de mate profundo.
Surpreenda os seus clientes com esta nova extensão da gama de
papéis profissionais de halogenetos de prata da Fujifilm. Este elegante
papel fotográfico destaca-se de qualquer outro existente no mercado.

• Revestimento de emulsão profissional DPII
• Espessura do papel profissional
para impressões artísticas
• Reprodução de cor precisa
• Brancos puros
• Excelente estabilidade de imagem
• Desenvolvido para os tipos de processos
RA-4
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Álbuns fotográficos em diversos
tamanhos e espessuras

Impressões e postais de
elevada qualidade

Bonito e talentoso:
o nosso novo papel
adequado a uma ampla
gama de produtos
premium
• impressões de elevada qualidade: profundas, bonitas com 		
uma superfície isenta de reflexos
• Os álbuns fotográficos transformam-se em elegantes livros 		
de arte sobre o quotidiano
• estrutura de superfície de veludo magnifica. Produzido
através de um processo tecnologicamente avançado da
Fujifilm, oferecendo um revestimento extraordinário a 		
superfície
SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Papel Profissional Fujicolor Crystal Archive Velvet encontra-se
disponível em Matte Profundo.

Matte Profundo

ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Velvet encontra-se disponível em:
• Espessura (tipo H: 240 µm)
• Espessura (tipo S: 170 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Tipo H: a partir de 15.2 cm (6 pol.) a 127.0 cm (50 pol.)
Tipo S: 20.3/22.0 cm (8/8,7 pol.) e 30.5 cm (12 pol.).
O cumprimento varia em função da largura.
COMO ENCOMENDAR
O Papel Profissional Fujicolor Crystal Archive Velvet 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

