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 DIGIBASE® 
CN 200 PRO

Negatyw barwny na przeźroczystym podłożu
do wywołania w procesie C-41
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Rollei DIGIBASE®CN 200 PRO jest negatywem barwnym  do  wywołania  w standardowym procesie 
C-41. W przeciwieństwie do konwencjonalnych negatywów barwnych DIGIBASE® ma przeźroczyste 
(bez pomarańczowej maski) podłoże PET oraz  zmodyfikowaną  czułość spektralną  w zakresie 
czerwieni. Dzięki tym  dwóm  właściwościom film  ten nadaje się  także do wykonywania czarno-
białych odbitek na tradycyjnych papierach fotograficznych o zmiennej gradacji.

Właściwości i zastosowanie:
• negatyw barwny na przeźroczystym nośniku PET bez maski
• bardzo dobra rozdzielczość, drobne ziarno i wysoka ostrość są podstawą doskonałych negatywów
• dzięki przeźroczystemu podłożu doskonale nadaje się do dalszej obróbki cyfrowej za pośrednictwem     
skanera, nie ma jednak tak stromej gradacji jak diapozytyw
• duża rezerwa naświetlania (+/-  1 przesłona) umożliwia zastosowanie w prawie wszystkich warunkach 
oświetleniowych
• specjalna powłoka ułatwiająca transport w aparatach fotograficznych
• zastosowanie przy oświetleniu zarówno sztucznym jak i dziennym
• podłoże PET o wysokiej odporności na pękanie i zrywanie, trwałość archiwalna LE500 (do 500 lat)
• szeroki zakres kontrastu umożliwia odbitki (czarno-białe) od doskonałej rozpiętości tonalnej
• antystatyczny przed i po wywołaniu
• powłoka „anti-newton“
• warstwy ochronne po obydwu stronach filmu
• warstwa „no-curling“ zapobiegająca zwijaniu się filmu

Podłoże:  wymiarowy, stabilny poliester, 100µm, przeźroczysty we wszystkich wersjach 
   filmu
Struktura warstw: - strona emulsji: warstwa ochronna, warstwy emulsji barwnych, podłoże PET
   - strona tylna: warstwy NC i ochronna

Grubość całkowita: 137µm    Czułość: ISO 200/24°
Grubość ziarna: RMS (x1000): 7.0   Rozdzielczość:Kontrast 1000:1 / 130 linii/mm

Efekt Schwarzschilda: czasy naświetlania do 1000 sekund nie wymagają żadnych korektur

Krzywe charakterystyczne:

 Krzywa gęstości       Czułość spektralna
 światło dzienne, 1/1000 sek., proces C-41

Przechowywanie:
Filmy fotograficzne należy generalnie chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym, wysoką temperaturą oraz dużą wilgotnością
powietrza.
film nienaświetlony:  13°C, przy dłuższym przechowywaniu (do 24 m-cy), zaleca się przechowywanie w 
   lodówce (8°C)
film naświetlony:  przechowywać w chłodnym miejscu, możliwie najszybciej wywołać

Obróbka:
Rollei DIGIBASE® CN 200 PRO jest przeznaczony do obróbki w standardowym procesie C-41 lub 
innych, kompatybilnych procesach.
Obróbka w klasycznej, czarno-białej chemii fotograficznej nie jest możliwa!

Konfekcja:
film małoobrazkowy: 135/36    RDB2011
   rolka 35mm/30,5m RDB2030
film średnioformatowy: 120   RDB2001
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