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Um papel fotográfico
supreme para momentos
únicos
Conheça o Papel Fujicolor Crystal Archive Supreme.
Este papel de halogenetos de prata é algo especial

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Contém uma base mais espessa, com propriedades de manuseamento
superiores, reconhecido pela elegante impressão dourada no verso.
Apresenta um aspeto e toque elegante.

• Impressão dourada no verso

O que vai adorar: Dias e ocasiões especiais merecem ser guardados.
Com o Papel Supreme poder captar e guardar os eventos desportivos
mais relevantes, a formação dos seus filhos ou outros momentos
marcantes da sua vida. Este papel dá vida a todos os seus dias mais
importantes e especiais

• Base do papel mais espessa
• Excelente estabilidade de imagem
• Reprodução de cores vivas
• Adequado a impressoras de elevada 		
velocidade utilizado no acabamento em
loja
• Para impressoras digitais e analógicas
• Desenvolvido para os tipos de processos 		
RA-4
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Impressões e postais de elevada qualidade

Impressão dourada no verso

Momentos especiais,
resultados excelentes: este
papel embeleza a sua vida
• Ideal para decoração de parede ou posters: as suas fotos
tornam-se tesouros de alta qualidade
• O quotidiano familiar, escola e eventos desportivos são
captados e embelezados graças ao toque elegante do
papel e aspeto, bem como a impressão dourada no verso
• Impressões em qualidade superior que ira adorar ver ou
oferecer em ocasiões especiais, como nascimentos ou
Natal

SUPERFÍCIES DISPONÍVEIS
O Papel Fujicolor Crystal Archive Supreme encontra-se
disponível em Glossy e Lustre
Glossy

Lustre

ESPESSURAS DISPONÍVEIS
O Papel Glossy encontra-se disponível em:
• Espessura (225 µm)
O papel Lustre encontra-se disponível em:
• Espessura (220 µm)
TAMANHOS DISPONÍVEIS
Diversas larguras de 8.9 cm (3.5 pol.) a 50.8 cm (20 pol.).
O cumprimento varia em função da largura.
COMO ENCOMENDAR
O Papel Fujicolor Crystal Archive Supreme 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

