Adatlap

HP ZINK™ öntapadós fotópapír – 20 lap/5 x 7,6 cm (2 x 3
hüvelyk)
(W4Z13A)

Ideális választás az új nemzedék azon képviselői számára, akik a fényképeket általában
közösségi platformokon osztják meg, de ki is szeretnék nyomtatni őket, hogy az
ismerőseiknek ajándékozhassák, vagy díszítésként használhassák fel.
Változtassa kedvenc pillanatait 5 x 7,6 cm-es (2 x 3 hüvelykes), elkenődésmentes, színes
pillanatképekké vagy matricákká a HP ZINK™ fotópapír segítségével. Egyszerűen töltse be a papírt a
HP Sprocket fényképnyomtatóba, és indítsa el a családtagjaival és ismerőseivel megosztható
fényképek nyomtatását.

Azonnal felhasználható nyomatok

Könnyedén kinyomtathatja kedvenc fényképeit. Egyszerűen töltsön be HP ZINK™ papírt HP Sprocket fényképnyomtatójába, hogy szinte bárhol és
bármikor 5 x 7,6 cm-es (2 x 3 hüvelykes), megosztható pillanatképeket készíthessen.1
Készítsen egy fényképet, és használja fel kedve szerint. Nyomtasson ragasztható matricákat, amelyeket családtagjaival és ismerőseivel is megoszthat.

Nyomtatható matricák

Húzza le a nyomatok hátoldalát, és fotói azonnal felhasználható matricákká válnak. Díszítsen hátizsákokat, albumokat vagy helyiségeket felragasztható
pillanatképekkel, amelyek megidézik kedvenc pillanatait.
Csak húzza le a nyomatok hátoldalát, és vegye körbe magát a kedvenc pillanatait megidéző matricákkal.

Ragyogó színek, tartós nyomatok

A fényes, színes, szennyeződés-, víz- és könnyálló fényképeket a nyomtatás után azonnal használatba veheti, és másokkal is megoszthatja.
A HP ZINK™ fotópapír különleges tervezésének köszönhetően fényképei ragyogó, élénk színekben fognak pompázni.1

1

ZINK technológia és a ZINK vállalat védjegyei. Használatuk licencmegállapodás keretében történik.

Adatlap | HP ZINK™ öntapadós fotópapír – 20 lap/5 x 7,6 cm (2 x 3 hüvelyk)

Kompatibilitási nyilatkozat
HP Sprocket fényképnyomtatóval történő használathoz

Termékjellemzők
Termékszám

W4Z13A

Megnevezés

HP ZINK™ öntapadós fotópapír – 20 lap/5 x 7,6 cm (2 x 3 hüvelyk)

Hordozó mérete

51 x 76 mm

Befejezés

Fényesség

Lapok száma

20

A csomag tartalma

5 x 7,6 cm-es (2 x 3 hüvelykes) fotópapír 2 x 10 lapos csomagokban

Termékcsomagolás méretei

65 x 17 x 124 mm

Súly

0,03 kg

UPC kód

190780128329

Jótállás
A HP termék garanciáját a HP vevőszolgálat terméktámogatási részlege biztosítja.

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A
HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes.
A dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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