
KLASYCZNY.  LUKSUSOWY.  PŁÓCIENNY.
Wyjątkowy papier imitujący płótno. Idealny do utrwalania rodzinnych portretów w postaci
trwałych i niepowtarzalnych odbitek i powiększeń.
.KODAK PROFESSIONAL ENDURA Premier Canvas to papier, który pozwala nadawać odbitkom i powiększeniom
nową jakość oraz unikalny i klasyczny styl dzięki czemu doskonale pasuje do portretów i uwieczniania pamiątkowych
zdjęć rodzinnych.
KODAK PROFESSIONAL ENDURA Premier Canvas umożliwia tworzenie zdjęć o strukturze powierzchni imitującej płótno 
bez żadnych dodatkowych nakładów pracy i materiałów.
Główne cechy: 
 • Luksusowy papier fotograficzny o strukturze powierzchni imitującej płótno,
 • Naturalnie wyglądające odcienie skóry,
 • Zwiększony zakres oddania barw z ich jaśniejszym i bardziej żywym odcieniem,
 • Czyste biele oraz wyraziste czernie,
 • Utrzymywanie wierności artystycznej obrazu oraz znakomita trwałość,
 • Przeznaczony do obróbki w standardowym procesie chemicznym Kodak Ektacolor RA-4,
 • Nie wymaga żadnej zmiany warunków naświetlania – można stosować te same profile ICC, tę samą procedurę 
 • kalibracyjną, te same wartości docelowe w printerach takie jak dla innych papierów fotograficznych KODAK 
 • PROFESSIONAL ENDURA Premier Papier.

Connect with Pro Quality
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Nowość



 

Właściwości obrazu

Dokładne oddanie odcieni skóry
•  Idealny do zastosowań w fotografii portretowej
•  Neutralna skala reprodukcji tonalnej – od świateł do cieni

Optymalny zakres oddania barw wynikający z zaawansowanej 
technologii dyspersji barw

• Więcej barw
•  Jaśniejsze barwy: żywe zielenie, błękity, barwy żółte oraz niebiesko-zielone

Zoptymalizowane D- minimum
• Jaśniejsze gęstości
• Czyściej wyglądające biele 

Zoptymalizowanie trwałości D-maximum • Wyraziste i bogate czernie

Utrzymywanie wierności artystycznej obrazu • Czas przechowywania w domowych warunkach – 100 lat 
oraz do 200 lat w miejscach pozbawionych światła

Napis na odwrotnej stronie podłoża:
KODAK PROFESSIONAL ENDURA Paper – Do Not Copy • Napis na odwrocie umożliwia identyfikację i ochronę praw autorskich  

Wydajność cyklu produkcyjnego

Poprawiona wydajność  produkcji
•  Nie wymaga specjalnego sposobu laminowania aby uzyskać efekt płótna
•  Idealny do zdjęć rodzinnych, pamiątek, zdjęć specjalnych, fotoksiążek

Excellent latent image keeping •  Stabilność przy długich przerwach pomiędzy naświetlaniem, a wywołaniem

Maintains robust and economical processing performance
•  Zgodność barw na seriach odbitek
• Łatwość kalibracji w produkcji
• Łatwy proces produkcji zdjęć

• Zmniejszone koszty operacyjne
• Zmniejszona ilość nieudanych odbitek

Maintains exceptional high-intensity reciprocity characteristics •  Dla cyfrowych (CRT, LED i laserowych) oraz optycznych urządzeń do naświetleń

Napis na odwrocie
umożliwia identyfikację 
i ochronę praw
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•  Luksusowy papier fotograficzny o strukturze powierzchni 
imitującej płótno
Naturalnie wyglądające odcienie skóry
Zwiększony zakres oddania barw z ich  jaśniejszym i bardziej 
żywym odcieniem
Czyste biele oraz wyraziste czernie
Utrzymywanie wierności artystycznej  obrazu oraz znakomita 
trwałość
Przeznaczony do obróbki w standardowym procesie 
chemicznym Kodak Ektacolor RA-4
Nie wymaga żadnej zmiany warunków  naświetlania – można 
stosować te same profile ICC, tę samą procedurę kalibracyjną, 
te same wartości docelowe w printerach takie jak dla innych 
papierów fotograficznych KODAK PROFESSIONAL ENDURA 
Premier Papier (www.kodakalaris.com/go/endura)
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Zalety Korzyści

W celu zamówienia oraz uzyskania większej ilości informacji
odwiedź stronę: size.euroland.pl
albo skontaktuj się z Działem Sprzedaży 
firmy Euroland sp. z o.o.
e-mail: ds@euroland.pl | tel.: (094) 311 38 21/22

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę 
www.kodakalaris.com/go/endura


