HP Premium Plus snapshot-fotopapir, glanset

HP Premium Plus glanset snapshot-fotopapir er kompatibelt med alle blekkskrivere og
er optimalisert for HP-utskriftssystemer for å gi en enestående utskriftsopplevelse.
Skriv ut smittefrie, vannbestandige, umiddelbart tørre fotografier som holder i
generasjoner1.

Ideelt for kunder som ønsker å skrive ut holdbare kvalitetsfotografier hjemme.

Dette kvalitetspapiret gir deg fotografier av profesjonelt
utseende og håndfasthet, og med en glanset finish. Vis
dine favorittbilder nesten øyeblikkelig – HP Premium
Plus fotopapir gir umiddelbart tørre fotografier som er
vann- og smittebestandige.
Skriv ut fotografier i profesjonell kvalitet hjemme med
en tykkelse og håndfasthet du kjenner fra fotolaben. HP
Premium Plus fotopapir gir klare, livaktige fotografier
med presis fargegjengivelse og skarpe detaljer.
Støtt bærekraftig skogsdrift med papir laget av
FSC-sertifisert fiber. Dette fotopapiret kan resirkuleres i
papirinnsamlingssystemer som tar imot drikkekartonger,
og kan bidra til å redusere ditt miljømessige fotavtrykk2.

1Ved bruk av originalt HP-blekk. Vurdering av lysekthet utført av Wilhelm Imaging Research, Inc. eller HP Image Permanence Lab. Du finner mer
informasjon på http://www.hp.com/go/printpermanence.
2Det er ikke sikkert at papiret kan resirkuleres lokalt.
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Produktspesifikasjoner
P/N

Beskrivelse

Finish

Vekt

Papirstørrelse

ark per pakke

CR676A

HP Premium Plus glanset fotopapir

Glanset

300 g/m²

13 x 18 cm

20

CR677A

HP Premium Plus glanset fotopapir

Glanset

300 g/m²

10 x 15 cm

25

CR695A

HP Premium Plus glanset fotopapir

Glanset

300 g/m²

10 x 15 cm

50

Kompatibel med alle blekkskrivere
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