Ficha técnica

Papel de fotografia HP ZINK™ autocolante – 5 x 7,6 cm (2 x
3 pol.) (20 folhas)
(W4Z13A)

Ideal para jovens adultos e adolescentes que adoram fotografias e partilham-nas em
plataformas sociais, mas que gostariam de tê-las impressas para dar aos amigos ou decorar
espaços.
Transforme os seus momentos favoritos em instantâneos ou autocolantes coloridos de 5 x 7,6 cm (2
x 3 pol.), que são resistentes a borrões, com o Papel de fotografia HP ZINK™. Carregue facilmente o
papel na sua Impressora fotográfica HP Sprocket e imprima fotografias para partilhar com a sua
família e amigos.

Impressões instantâneas

Imprima facilmente as suas fotografias preferidas. Basta carregar o papel HP ZINK™ na sua Impressora fotográfica HP Sprocket para obter instantâneos
partilháveis de 5 x 7,6 cm (2 x 3 pol.) em praticamente qualquer altura e em qualquer lugar.1
Take a photo and turn it into an experience. Print stickable snapshots to share with family and friends.

Autocolantes imprimíveis

Descole a parte traseira das suas impressões, e as suas fotografias transformam-se de imediato em autocolantes. Decore mochilas, álbuns ou o seu
espaço com instantâneos autocolantes dos seus momentos favoritos.
Descole a parte traseira e rodeie-se das suas memórias favoritas.

Cores brilhantes, impressões duradouras

À prova de manchas e resistentes à água e ao desgaste, estas brilhantes e coloridas fotografias estão preparadas para serem partilhadas e manuseadas,
assim que são impressas.
O papel de fotografia HP ZINK™ é especialmente concebido para garantir a impressão de fotografias brilhantes e realistas com cores vibrantes.1

1

Tecnologia ZINK e marcas comerciais da ZINK. Utilizado sob licença.
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Declaração de Compatibilidade
For use with HP Sprocket Photo Printer

Especificações do produto
P/N

W4Z13A

Descrição

Papel de fotografia HP ZINK™ autocolante – 5 x 7,6 cm (2 x 3 pol.) (20 folhas)

Tamanho dos suportes

51 x 76 mm

Acabamento

Lustro

Número de folhas

20

Conteúdo da embalagem

2 conjuntos de 10 folhas de papel de fotografia (5 x 7,6 cm /2 x 3 pol.)

Dimensões da embalagem do produto
(pacote)

65 x 17 x 124 mm

Peso

0,03 kg

Código UPC

190780128329

Garantia
Este produto HP é apoiado por uma garantia e pela Assistência ao Cliente HP.

Para obter mais informação acerca dos Consumíveis HP, visite http://www.hp.com
O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas
a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses
produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da
HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.
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