Fotografická sada HP Photo Value Pack řady 110 s inkousty
Vivera, 10 x 15 cm, 140 listů

Fotografická sada HP Photo Value Pack řady HP 110 s tříbarevnou inkoustovou
tiskovou kazetou s inkousty HP Vivera a 140 listy zdokonaleného fotografického
papíru HP Advanced Photo Paper vám nabízí vše, co potřebujete k tisku realistických
fotografií 10 x 15 cm. Umožňuje snadný, rychlý a cenově dostupný domácí tisk
fotografií.
Navrženo pro domácí tisk velkého objemu vysoce kvalitních fotografií na přenosné fotografické tiskárně HP
Photosmart.
S originálním spotřebním materiálem HP, který je uzpůsoben individuálním tiskovým potřebám, oceníte vyšší
hodnotu. Můžete v pohodlí domova tisknout lesklé fotografie studiové kvality za nízkou cenu za fotografii.
S fotografiemi s živými barvami můžete manipulovat okamžitě – vytištěné fotografie okamžitě schnou a jsou
odolné proti vodě, takže s nimi můžete manipulovat bez obav z rozmazání. Díky kombinaci inkoustů HP Vivera a
zdokonaleného fotografického papíru Advanced Photo Paper budou mít vaše fotografie skvělý vzhled a budou
působit profesionálním dojmem.
Fotografické sady HP Photo Value Pack a přenosné fotografické tiskárny HP Photosmart vám umožní tisknout
trvanlivé fotografie studiové kvality kdykoli a kdekoli. Vyberte si fotografie, které chcete vytisknout a uchovejte si
vzpomínky, které odolají blednutí po celé generace1.

1Podle předběžného testování trvanlivosti vystavených fotografií Laboratoři HP pro výzkum stálosti obrazu. Podrobnosti naleznete na webové adrese
www.hp.com/eur/faderesistance

Fotografická sada HP Photo Value Pack řady 110 s inkousty
Vivera, 10 x 15 cm, 140 listů
Technické údaje o produktu
P/N

Q8898AE

Popis

Fotografická sada řady HP 110 Photo Value Pack/1 ink. tisková kazeta/140 listů
zdokonaleného papíru Advanced Photo Paper 10 x 15 cm k tisku bez okrajů

Označení

110

Formáty médií

10 x 15 cm

gramáž média

250 g/m²

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listů

140

Rozměry balení výrobku

126 × 86 × 211 mm

Záruka

Společnost HP zaručuje, že produkty společnosti HP jsou bez vad materiálu a vad vzniklých
při výrobě při normálním použití v souladu se specifikacemi do data vyznačeného na
produktu. Záruka se nevztahuje na prázdné produkty nebo produkty, které byly jakkoli
upraveny. Veškeré informace týkající se poskytování záruk získáte u prodejce nebo na
stránkách www.hp.com/support/inkjet_warranty. Zákazníci mohou mít kromě této záruky
výrobce i další práva vyplývající ze zákona, která nejsou zárukou výrobce omezena.
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