Datový list

Samolepicí fotografický papír HP ZINK™ – 20 listů / 5 x 7,6
cm (2 x 3“)
(W4Z13A)

Ideální pro uživatele v produktivním věku a dospívající, kteří rádi pořizují fotografie, sdílejí je
na sociálních platformách a chtěli by mít možnost předat je přátelům nebo si vyzdobit
prostory.
S fotografickým papírem HP ZINK™ přeměníte své oblíbené okamžiky na čisté, barevné snímky nebo
nálepky formátu 5 x 7,6 cm (2 x 3“). Stačí vložit papír do fotografické tiskárny HP Sprocket a začít
tisknout fotografie, které můžete sdílet s rodinou a přáteli.

Okamžité výtisky

Tiskněte snadno své oblíbené fotografie. Stačí vložit papír HP ZINK™ do fotografické tiskárny HP Sprocket a můžete tisknout snímky formátu 5 x 7,6 cm (2
x 3“) prakticky kdykoli a kdekoli.1
Pořiďte fotografii a proměňte ji v zážitek. Tiskněte nalepovací snímky a sdílejte je s rodinou a přáteli.

Tisk nálepek

Odlepte zadní stranu výtisků a fotografie se promění v nálepky. Ozdobte si batoh, album nebo osobní prostor nalepovacími snímky, které zachytávají vaše
oblíbené okamžiky.
Odlepte zadní stranu a obklopte se nálepkami, se kterými zavzpomínáte na staré dobré časy.

Jasné barvy, odolné výtisky

Tyto lesklé barevné fotografie, které jsou odolné proti rozmazání, vodě a roztržení, můžete sdílet a používat ihned po vytisknutí.
Fotografický papír HP ZINK™ byl speciálně navržen tak, aby umožňoval tisk jasných a lesklých fotografií s živými barvami.1

1

Technologie ZINK a ochranné známky značky ZINK. Používáno na základě licence.
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Prohlášení o kompatibilitě
Pro použití s tiskárnou HP Sprocket Photo

Technické údaje o produktu
P/N

W4Z13A

Popis

Samolepicí fotografický papír HP ZINK™ – 20 listů / 5 x 7,6 cm (2 x 3“)

Formáty médií

51 x 76 mm

Povrchová úprava

Lesk

Počet listů

20

Obsah balení

2 balení 10 listů fotografického papíru 5 x 7,6 cm (2 x 3")

Rozměry balení výrobku

65 x 17 x 124 mm

Hmotnost

0,03 kg

Kód UPC

190780128329

Záruka
Na tento produkt HP se poskytuje záruka se zákaznickým servisem a podporou HP.

Další informace o spotřebních materiálech společnosti HP najdete na adrese http://www.hp.com
Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez
předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze
žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto
dokumentu.
4AA6-7286CSE, Září 2017

