Druhy papíru Fujifilm
Ve Fujifilmu víme, že fotografie pořizujeme za jediným účelem – abychom
si mohli zachovat nejdůležitější okamžiky našeho života, vzpomínat na ně
a prožívat je ještě jednou. Právě proto neustále zdokonalujeme naše
technologie a výrobky založené na halogenidech stříbra. Díky tomu
zůstává náš výjimečně kvalitní papír na trhu číslem jedna. Každý fotograf
může bez ohledu na úroveň pokročilosti důvěřovat kvalitě našeho papíru.
Naše nabídka papíru, jehož výroba je založena na halogenidech stříbra,
obsahuje výrobky odpovídající všem potřebám.
Všechny námi nabízené druhy papíru zaručují:
– neobvyklou odolnost barev,
– dokonalou bělobu,
– kontinuitu barevných tónů.

1. Papír Fujicolor Crystal Archive
Popis papíru:
Náš standardní papír přesahuje všechny standardy. Tento vysoce kvalitní papír zaručuje
zdokonalenou reprodukci barev, výjimečnou stabilitu obrazu a maximální pohodlí při zpracování
snímků. Je dostupný ve verzích: lesklá, polomatná a matná.
Za co si jej zamilujete?
Každou vteřinu stojí za to si zapamatovat, ať už jde o okamžiky z každodenního života, narozeniny
dětí nebo jiné výjimečné záběry. Papír Fujicolor Crystal Archive udělá vždy dojem a vychází vstříc
všem potřebám fotografa.

2. Papír Crystal Archive Supreme
Popis papíru:
Jedná se o výjimečný barevný papír na bázi halogenidů stříbra. Má zesílený podklad, zaručuje
maximální pohodlí při zpracování fotografií a byl obohacen atraktivním, zlatým potiskem na rubové
straně. Tento papír se vyznačuje luxusní úpravou a skvělým vzhledem. Je dostupný v lesklé a
polomatné verzi.
Za co si jej zamilujete?
Chcete si zachovat krásné vzpomínky nebo chcete někomu věnovat něco výjimečného při zvláštní
příležitosti? Tento papír je skutečný poklad a výborný nápad na dárek k narozeninám nebo pod
stromeček. Díky němu budou snímky zachycující krásné chvíle vypadat ještě lépe .

3. Papír Crystal Archive Supreme High Definition
Popis papíru:
Papír třídy premium vyrobený na bázi halogenidů stříbra je pokryt vysoce kvalitním povlakem
s vysokou hustotou, která umožňuje reprodukovat ještě více barev. Vyznačuje se širokým barevným
rozsahem a větší tloušťkou. Papír Supreme High Definition zaručuje zdokonalenou reprodukci
barev, širší paletu barev a výjimečnou stabilitu obrazu.
Za co si jej zamilujete?
Ve Fujifilmu víme, že každý opravdový milovník fotografie, ať už je nadšeným amatérem nebo
poloprofesionálním fotografem, vkládá celé své srdce a duši do toho, aby byly jeho snímky dobré.
S naším papírem můžete dosáhnout takových výsledků, jaké si zasloužíte . Krajiny, zvířata a přírodní
krásy budou na tomto papíru reprodukovány tak, jako by se fotograf opět ocitl na místě jejich
vzniku. Každou zachycenou scénu můžeme vidět, pocítit a téměř se jí dotknout, protože snímky
vypadají, jako by byly živé.

4. Papír Crystal Archive Digital DP II
Popis papíru:
Barevný papír na bázi halogenidů stříbra nabízí nejdůležitější výhody papíru Supreme High
Definition a je určen pro profesionální účely. Zajišťuje maximální barevný rozsah, vysokou
maximální hustotu, která je zárukou hloubky černé barvy, a vynikající sytost barev. Je dostupný v
lesklé, polomatné, matné a hedvábné verzi.
Za co si jej zamilujete?
Profesionální fotografové a umělci vyžadují profesionální výsledky. Papír Fujicolor Crystal Archive
Digital DP II splňuje všechny požadavky: umožňuje zachovat pro budoucí generace vzpomínky na
svatební obřad, přitahuje pozornost u portrétů a komerčních fotografií. Přitahuje také davy lidí na
výstavách fotografických prací. Díky tomuto papíru snímky ožívají.
5. Papír Crystal Archive Digital Pearl
Popis papíru:
Tento barevný papír na bázi halogenidů stříbra je opravdu impozantní. Kromě výhod
profesionálního papíru je obohacen částicemi imitujícími perličky, které snímkům zaručují
výjimečný, opalizující vzhled. Kromě toho se vyznačuje velmi silným podkladem a vysokou pevností .
Jest dostupný v lesklé verzi.
Za co si jej zamilujete?
V životě občas potřebujeme výjimečné věci. Mimořádné okamžiky vyžadují něco sofistikovanějšího.
Papír Digital Pearl dodává portrétní, módní a komerční fotografii neopakovatelný, výjimečný
vzhled, který vždy přitahuje pozornost.

6. Papír Crystal Archive Album
Popis papíru:
Tento barevný papír na bázi halogenidů stříbra byl vyvinut pro nejkvalitnější fotografie ukládané do
fotografických alb. Podklad papíru Crystal Archive Album byl vyvinut speciálně tak, aby bylo
usnadněno sbírání vyvolaných fotografií a jejich umístění na dvoustranných listech alba. Vhodné
také pro plochou vazbu. Nabízí zdokonalenou reprodukci barev a výjimečnou stabilitu obrazu.
Polomatná úprava představuje nejen pastvu pro oči, ale je také trvalou ochranou před otisky prstů.
Za co si jej zamilujete?
Díky papíru Fujicolor Crystal Archive Album zůstanou záběry z každodenního života, narozenin
ratolestí nebo třeba jen prima selfíčka vždy krásné. Jednou vyvolané fotografie důležitých okamžiků
si můžete mnohokrát prohlížet bez obav, že na nich zůstanou otisky. Zůstanou živé a jako nové také
pro příští generace.
7. Papír Crystal Archive Album High Definition
Popis papíru:
Papír Album High Definition má tenký, lesklý podklad, který umožňuje automatickou výrobu fotoalb
s využitím speciální technologie ploché vazby. Nabízí zdokonalenou reprodukci barev, výbornou
stabilitu obrazu a hladkou úpravu s vysokým leskem. Papír je pokryt speciální ochrannou vrstvou,
která chrání před otisky prstů a slepováním fotografií. Je dostupný v lesklé a polomatné verzi.
Za co si jej zamilujete?
Připravujete drobný dárek pro své blízké nebo cenné album s nejdůležitějšími okamžiky svého
života? Pak díky tomuto papíru budou snímky vypadat úžasně a nebudou se slepovat. Pouze Vy a
Vaši nejbližší se nebudou moci od takového alba „odtrhnout".
8. Papír Crystal Archive Album DP II
Popis papíru:
Tento barevný fotopapír na bázi halogenidů stříbra je jedním z nejlepších papírů Fujifilm třídy
premium. Je to profesionální papír do fotoalb, který se vyznačuje velkou hustotou, zdokonalenou
reprodukcí barev, čistou bílou barvou a výjimečnou stabilitou obrazu. Papír Fujicolor Crystal
Archive Album DP II je dostupný v polomatné verzi.
Za co si jej zamilujete?
Ať už jde o snímky západu slunce, při kterých se tají dech , neobvyklé fotografie krajiny nebo
městskou fotografii, tento papír je nejlepší volbou, chcete-li zvýraznit intenzivní kontrasty a
bohatství barev.
Živě reprodukované barvy a dokonalá stabilita obrazu dodávají fotografiím výjimečný charakter.
Fotografie jsou realisticky živé, což umožňuje opětovné prožití nezapomenutelných okamžiků .

9. Papír Crystal Archive Velvet
Popis papíru:
Tento barevný fotopapír na bázi halogenidů stříbra má neobvyklou a inovativní sametovou
povrchovou strukturu, která vzniká během zvláštního, technologicky pokročilého procesu
vyvinutého firmou Fujifilm. Během tohoto procesu je papír pokryt výjimečným povlakem.
Výsledkem je supermatná povrchová úprava se speciální ochrannou vrstvou, která je odolná proti
otiskům prstů a neodráží světlo.
Za co si jej zamilujete?
Jako fotograf z povolání chcete jistě ukazovat své snímky tak, jako nikdo předtím. Chtěli byste
nabídnout zákazníkům něco nového, rafinovaného a cenného ? Papír Fujicolor Crystal Archive Velvet
Vám umožní prezentovat fotografie výjimečným inovativním způsobem. Sametový povrch je
příjemný na dotek a zaručuje nejlepší matnost. "Zabalte" své oblíbené fotografie do "sametu" a
uchovejte si krásné okamžiky na vždy.

