Papier HP Everyday Snapshot Photo,
błyszczący

Papier HP Everyday Photo pozwala codziennie realizować kolorowe wydruki przy
niskich kosztach. Błyszczący, zdatny do recyklingu papier szybko wysycha i można
go stosować w każdej drukarce atramentowej. Oprogramowanie HP Photo Creations
umożliwia tworzenie kalendarzy, sześcianów ze zdjęciami itd.

Doskonałe rozwiązanie dla klientów potrzebujących niedrogiego papieru fotograficznego, który jest zgodny z ich
wymaganiami ekologicznymi oraz spełnia potrzeby w zakresie drukowania w domu.
Niedrogie realizowanie i udostępnianie zdjęć. Tani
papier fotograficzny przeznaczony do wszystkich
drukarek atramentowych: idealne rozwiązanie do
spontanicznych wydruków w domu czy do szkoły.
Oprogramowanie HP Photo Creations umożliwia
przemianę zdjęć między innymi w sześciany z
obrazami i kalendarze1.
Szybkoschnący papier fotograficzny zapewnia
kolorowe, codzienne zdjęcia, które możesz oglądać
bezpośrednio po wydrukowaniu. Papier szybko
wysycha, co ułatwia oglądanie zdjęć. Gładkie, lśniące
wykończenie zapewnia wyraźne zdjęcia o żywych
kolorach.
Wspieraj odpowiedzialne zarządzanie lasami dzięki
papierowi wykonanemu z włókna z certyfikatem FSC.
Oszczędzaj zasoby dzięki recyklingowi — ten papier
fotograficzny może zostać poddany utylizacji w
ośrodkach odbioru produktów konsumenckich, które
przyjmują kartony po napojach2.

1Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/hpphotocreations. 2Recykling papieru może być niedostępny w niektórych

regionach.
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Dane techniczne produktu
P/N

Opis

Wykończenie

Waga

Format papieru

arkuszy w opakowaniu

Q5441A
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Błyszczące

200 g/m²

100 x 150 mm

100

Nadaje się do stosowania w drukarkach atramentowych HP.
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