Duomenų lapas

Lipnusis fotopopierius HP ZINK™ (20 lapų, 5 x 7,6 cm,
2 x 3 col.)
(W4Z13A)

Idealiai tinka tūkstantmečio kartos atstovams ir paaugliams, kurie mėgsta fotografuoti ir
bendrinti nuotraukas socialinėse svetainėse, tačiau nori atspausdintų nuotraukų, kad galėtų
duoti draugams ar papuošti namus.
Paverskite mėgstamas akimirkas 5 x 7,6 cm (2 x 3 col.) nesitepančiomis spalvotomis momentinėmis
nuotraukomis ar lipdukais naudodami fotopopierių HP ZINK™. Lengvai įdėkite popieriaus į savo
nuotraukų spausdintuvą „HP Sprocket“ ir pradėkite spausdinti nuotraukas, kad pasidalytumėte su
šeimos nariais ir draugais.

Paverskite lipduku akimirksniu

Lengvai išspausdinkite mėgstamas nuotraukas. Tiesiog įdėkite popieriaus HP ZINK™ į savo nuotraukų spausdintuvą „HP Sprocket“ ir spausdinkite
5 x 7,6 cm (2 x 3 col.) momentines nuotraukas beveik bet kur ir bet kada.1
Padarykite nuotrauką ir paverskite ją potyriu. Spausdinkite momentines priklijuojamąsias nuotraukas ir išdalykite šeimos nariams ir draugams.

Spausdinamieji lipdukai

Nulupkite užpakalinę spaudinio dalį, ir jis pavirs lipduku. Puoškite kuprines, iškarpų albumus ar savo gyvenamąją erdvę priklijuojamosiomis momentinėmis
nuotraukomis, kuriose įamžintos mėgstamos akimirkos.
Nulupkite užpakalinę dalį ir apsupkite save mėgstamais atsiminimais.

Ryškios spalvos, ilgai neišblunkantys spaudiniai

Šios spalvingos blizgančios nuotraukos yra atsparios nešvarumams, vandeniui ir plyšimui, todėl, vos atspausdinę, galėsite jas išdalyti kitiems.
Fotopopierius HP ZINK™ yra specialiai sukurtas užtikrinti ryškias, blizgančias sodrių spalvų nuotraukas.1
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ZINK technologija ir ZINK prekių ženklai. Naudojami pagal licenciją.
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Pareiškimas dėl suderinamumo
Skirtos nuotraukų spausdintuvui „HP Sprocket“

Produkto specifikacijos
Gaminio nr.

W4Z13A

Aprašas

Lipnusis fotopopierius HP ZINK™ (20 lapų, 5 x 7,6 cm, 2 x 3 col.)

Lapo dydis

51 x 76 mm

Baigti

„Gloss“

Lapų skaičius

20

Kas turi būti dėžėje

2 x 10 lapų fotopopieriaus pakuotės (5 x 7,6 cm, 2 x 3 col.)

Produkto pakavimo matmenys (paketas)

65 x 17 x 124 mm

Svoris

0,03 kg

Universalaus produkto kodas

190780128329

Garantija
Šiam HP gaminiui suteikiama garantija ir teikiama HP klientų aptarnavimo ir pagalbos paslauga.

Papildomos informacijos apie HP produktus rasite http://www.hp.com
Gaminys gali skirtis nuo pavaizduoto paveikslėliuose. © Autorių teisės, 2017 m. „HP Development Company, L.P.“ Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be
įspėjimo. Vienintelės garantijos HP gaminiams ir paslaugoms yra išdėstytos garantijos pareiškimuose, o juos gaunate kartu su šiais gaminiais ir paslaugomis. Jokios čia
pateiktos informacijos negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP už čia esančias technines arba redakcines klaidas ar praleidimus neatsako.
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