Datasheet

HP ZINK™ zelfklevend fotopapier, 20 vel/5 x 7,6 cm (2 x 3
inch)
(W4Z13A)

Ideaal voor millennials en jongeren die vaak foto's delen via social media, maar die ook foto's
willen printen om aan vrienden te geven of om hun omgeving leuker in te richten.
Maak van je favoriete momenten kleurrijke, veegbestendige foto's of stickers van 5 x 7,6 cm (2 x 3
inch) op HP ZINK™ fotopapier. Plaats het papier in je HP Sprocket fotoprinter en begin direct foto's te
printen om weg te geven aan familie en vrienden.

Snelle prints

Print eenvoudig je favoriete foto's. Plaats HP ZINK™ papier in je HP Sprocket fotoprinter en print bijna altijd en overal foto's van 5 x 7,6 cm (2 x 3 inch) om
weg te geven.1
Maak van je foto een ervaring. Print zelfklevende foto's en geef ze aan familie en vrienden.

Bedrukbare stickers

Haal de beschermlaag van de prints om stickers van je foto's te maken. Maak je rugzak, plakboeken of omgeving leuker met zelfklevende foto's van je
favoriete momenten.
Verwijder de beschermlaag en richt je omgeving leuker in met stickers van je leukste momenten.

Heldere kleuren, duurzame prints

De glanzende, kleurrijke veeg-, water- en scheurbestendige foto's zijn direct na het printen klaar om te gebruiken en weg te geven.
HP ZINK™ fotopapier is speciaal ontwikkeld om heldere, glanzende foto's met levendige kleuren te printen.1
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ZINK-technologie en handelsmerken van ZINK. In licentie gebruikt.
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Verklaring over compatibiliteit
Voor gebruik met de HP Sprocket fotoprinter

Productspecificaties
P/N

W4Z13A

Omschrijving

HP ZINK™ zelfklevend fotopapier, 20 vel/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch)

Mediaformaat

51 x 76 mm

Voltooien

Glans

Aantal vellen

20

Inhoud van de doos

2 pakken met 10 vel fotopapier van 5 x 7,6-cm (2 x 3-inch)

Afmetingen productverpakking (bundel)

65 x 17 x 124 mm

Gewicht

30 gr

UPC-code

190780128329

Garantie
Voor dit HP product geldt een wereldwijde garantie plus service en support van HP Customer Care.
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