Rodzaje papierów fotograficznych Fujifilm
W Fujifilm wiemy, że zdjęcia robione są w jednym celu – aby
zachować, wspominać i przeżywać na nowo najcenniejsze chwile
z życia. Właśnie dlatego ciągle udoskonalamy nasze technologie
i produkty oparte na halogenkach srebra, dzięki czemu nasz
wyjątkowej jakości papier pozostaje numerem 1 na rynku. Każdy
fotograf, bez względu na poziom zaawansowania, może zaufać
jakości naszego papieru. Nasza gama papieru, którego produkcja
oparta jest na halogenkach srebra, zawiera produkty
odpowiadające wszystkim potrzebom.
Wszystkie oferowane przez nas rodzaje papieru gwarantują:
– niezwykłą wytrzymałość kolorów,
– doskonałą biel,
– ciągłość tonacji.
1. Papier Fujicolor Crystal Archive
Opis papieru:
Nasz standardowy papier przewyższa wszystkie standardy. Ten wysokiej jakości papier
zapewnia udoskonalone odtworzenie kolorów, wyjątkową stabilność obrazu i najwyższą
wygodę przetwarzania zdjęć. Jest dostępny w wersjach: błyszczącej, półmatowej i matowej.
Za co go pokochasz?
Każda sekunda jest warta zatrzymania, czy chodzi o chwilę z życia codziennego, urodziny
dzieci, czy inne wyjątkowe ujęcia. Papier Fujicolor Crystal Archive zawsze robi wrażenie i
wychodzi na przeciw wszelkim potrzebom fotografa.

2. Papier Crystal Archive Supreme
Opis papieru:
To wyjątkowy papier barwny na bazie halogenków srebra. Ma zwiększoną grubość podłoża,
zapewnia najwyższą wygodę przetwarzania zdjęć i został wzbogacony atrakcyjnym, złotym
nadrukiem na odwrocie. Papier ten cechuje luksusowe wykończenie i znakomity wygląd.
Jest dostępny w wersjach: błyszczącej i półmatowej.
Za co go pokochasz?
Chcesz zachować piękne wspomnienia lub chcesz podarować komuś coś wyjątkowego na
szczególną okazję? Ten papier to prawdziwy skarb i doskonały pomysł na prezent
urodzinowy lub świąteczny, dzięki któremu zdjęcia pięknych chwil będą wyglądały jeszcze
lepiej.

3. Papier Crystal Archive Supreme High Definition
Opis papieru:
Oparty na halogenkach srebra papier klasy premium jest pokryty wysokiej jakości powłoką o
wysokiej gęstości pozwalającej odwzorować jeszcze więcej kolorów. Cechuje go szeroki
zakres barw i zwiększona grubość. Papier Supreme High Definition zapewnia udoskonalone
odwzorowanie kolorów, szerszą gamę barw i wyjątkową stabilność obrazu.
Za co go pokochasz?
W Fujifilm wiemy, że każdy prawdziwy miłośnik fotografii, czy jest pasjonatem, czy
półzawodowym fotografem, wkłada całe swoje serce i duszę w to, aby jego zdjęcia były
dobre. Dzięki naszemu papierowi możesz uzyskać takie rezultaty, na jakie zasługujesz.
Krajobrazy, zwierzęta i piękno natury zostają odwzorowane na tym papierze tak, jakby
fotograf znów był w miejscu ich powstania. Każdą uchwyconą scenę można zobaczyć, poczuć
i niemal dotknąć, ponieważ zdjęcia wyglądają, jak żywe.

4. Papier Crystal Archive Digital DP II
Opis papieru:
Papier barwny na bazie halogenków srebra oferuje najważniejsze zalety papieru Supreme
High Definition i jest przeznaczony do profesjonalnych zastosowań. Zapewnia najszerszą
gamę kolorów, wysoką gęstość maksymalną gwarantującą głębię czerni oraz znakomite
nasycenie barw. Jest dostępny w wersjach: błyszczącej, półmatowej, matowej i jedwabnej.
Za co go pokochasz?
Zawodowi fotografowie i artyści wymagają profesjonalnych rezultatów. Papier Fujicolor
Crystal Archive Digital DP II spełnia wszystkie wymagania: pozwala zachować dla potomnych
wspomnienia z ceremonii ślubnej, przyciąga uwagę w przypadku portretów i zdjęć
komercyjnych, a także pomaga zgromadzić tłumy na wystawach prac fotograficznych. Ten
papier sprawia, że zdjęcia ożywają.
5. Papier Crystal Archive Digital Pearl
Opis papieru:
Ten papier barwny na bazie halogenków srebra jest naprawdę imponujący. Oprócz zalet
papieru profesjonalnego jest wzbogacony przypominającymi perły cząsteczkami, które
zapewniają zdjęciom wyjątkowy, opalizujący wygląd. Ponadto cechuje go duża grubość
podłoża i wysoka sztywność. Jest dostępny w wersji błyszczącej.
Za co go pokochasz?
Czasami w życiu potrzebujemy rzeczy wyjątkowych, a niezwykłe chwile wymagają czegoś
wysublimowanego. Papier Digital Pearl nadaje zdjęciom portretowym, modowym czy
komercyjnym niepowtarzalny, wyjątkowy wygląd, który zawsze przykuwa uwagę.

6. Papier Crystal Archive Album
Opis papieru:
Ten papier barwny oparty na halogenkach srebra powstał z myślą o najwyższej jakości
odbitkach umieszczanych w albumach fotograficznych. Podłoże papieru Crystal Archive
Album zostało specjalnie opracowane tak, aby ułatwić zebranie wywołanych odbitek i ich
umieszczenie na dwustronnych kartach albumów. Nadaje się również do bindowania
płaskiego. Oferuje udoskonalone odwzorowanie kolorów i wyjątkową stabilność obrazu.
Półmatowe wykończenie to nie tylko gratka dla oczu, lecz również trwała ochrona przed
śladami palców.
Za co go pokochasz?
Dzięki papierowi Fujicolor Crystal Archive Album ujęcia z życia codziennego i urodzin dzieci,
czy też fajne selfie na zawsze pozostaną piękne. Raz wywołane zdjęcia ważnych chwil można
oglądać wielokrotnie bez obawy o pozostawienie śladów i nawet dla przyszłych pokoleń
będą żywe i jak nowe.
7. Papier Crystal Archive Album High Definition
Opis papieru:
Papier Album High Definition ma cienkie, błyszczące podłoże, które umożliwia
automatyczną produkcję albumów fotograficznych z wykorzystaniem specjalnej technologii
bindowania płaskiego. Oferuje udoskonalone odwzorowanie kolorów, znakomitą stabilność
obrazu oraz gładkie wykończenie z wysokim połyskiem. Papier jest pokryty specjalną
warstwą ochronną zabezpieczającą przed śladami palców i sklejaniem się zdjęć . Jest
dostępny w wersjach: błyszczącej i półmatowej.
Za co go pokochasz?
Czy przygotowujesz drobny upominek dla bliskich, czy cenny album z najważniejszymi
momentami życia dla siebie, ten papier sprawi, że zdjęcia będą wyglądać oszałamiająco i nie
będą się sklejać. Tylko Ty i Twoi bliscy nie będziecie się mogli od tego albumu „odkleić".

8. Papier Crystal Archive Album DP II
Opis papieru:
Ten papier barwny oparty na halogenkach srebra jest jednym z najlepszych papierów
Fujifilm klasy premium. To profesjonalny papier do albumów fotograficznych cechujący się
dużą gęstością, udoskonalonym odwzorowaniem kolorów, czystą bielą i wyjątkową
stabilnością obrazu. Papier Fujicolor Crystal Archive Album DP II jest dostępny w wersji
półmatowej.
Za co go pokochasz?
Czy chodzi o zapierające dech w piersi zdjęcie zachodu słońca, niezwykłe krajobrazy, czy o
fotografię miejską, ten papier jest najlepszym wyborem, gdy chcesz uwydatnić intensywne
kontrasty i bogactwo kolorów.
Żywo odwzorowane kolory i doskonała stabilność obrazu nadają zdjęciom wyjątkowego
charakteru. Fotografie są realistycznie żywe, co pozwala na nowo przeżywać cenne chwile.
9. Papier Crystal Archive Velvet
Opis papieru:
Ten papier barwny na bazie halogenków srebra ma niezwykłą i innowacyjną aksamitną
fakturę. Powstaje on w specjalnym, zaawansowanym technologicznie procesie
opracowanym przez firmę Fujifilm, podczas którego papier jest pokrywany wyjątkową
powłoką. Efektem jest ultramatowe wykończenie ze specjalną warstwą ochronną, która jest
odporna na ślady palców i nie odbija światła.
Za co go pokochasz?
Jako zawodowy fotograf z pewnością chcesz pokazywać swoje zdjęcia tak, jak nikt dotąd. A
może chcesz zaoferować klientom coś nowego, wyrafinowanego i cennego? Papier Fujicolor
Crystal Archive Velvet pozwala zaprezentować zdjęcia w wyjątkowy, innowacyjny sposób.
Aksamitna powierzchnia jest przyjemna w dotyku i gwarantuje najlepszą matowość. Owiń
swoje ulubione zdjęcia „aksamitem" i zachowaj cenne chwile na zawsze.

