Údajový list

Samolepiaci fotopapier HP ZINK®, 20 ks / 5 x 7,6 cm (2 x 3
palca)
(W4Z13A)

Ideálne pre mladých, ktorí milujú fotografie a zdieľajú ich na sociálnych sieťach, no chcú mať
aj tlačené fotografie pre priateľov alebo vyzdobenie priestorov.
Premeňte svoje obľúbené momenty na farebné fotografie a nálepky odolné voči rozmazaniu
rozmeru 5 x 7,6 cm (2 x 3 palca) s fotopapierom HP ZINK®. Jednoducho vložte papier do svoje
fototlačiarne HP Sprocket a spustite tlač fotografií, ktoré môžete zdieľať s rodinou a priateľmi.

Okamžité výtlačky

Tlačte jednoducho svoje obľúbené fotografie. Jednoducho vložte papier HP ZINK® do fototlačiarne HP Sprocket a môžete zdieľať momentky veľkosti 5 x 7,6
cm (2 x 3 palca) prakticky kedykoľvek a kdekoľvek.1
Urobte z momentky trvalý zážitok. Tlačte samolepiace fotografie, ktoré môžete zdieľať s rodinou a priateľmi.

Potlačiteľné nálepky

Odlepte zadnú vrstvu papiera a z vašich fotografií sa stanú samolepky. Ozdobte si tašky, zápisníky alebo svoj kútik so samolepiacimi fotografiami
obľúbených momentov.
Odlepte zadnú stranu a obklopte sa nálepkami s vašimi obľúbenými spomienkami.

Jasné farby, trvácne výtlačky

Tieto lesklé, farebné fotografie sú odolné voči rozmazaniu, vode a roztrhnutiu a sú pripravené na zdieľanie a manipuláciu ihneď po tlači.
Fotopapier HP je špeciálne navrhnutý na zaručenie jasných, lesklých fotografií so živými farbami.1

1

Technológia ZINK a ochranné známky ZINK. Používa na základe licencie.
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Vyhlásenie o kompatibilite
Na použitie s fototlačiarňou HP Sprocket

Špecifikácie produktov
P/N

W4Z13A

Popis

Samolepiaci fotopapier HP ZINK®, 20 ks / 5 x 7,6 cm (2 x 3 palca)

Veľkosť médií

51 x 76 mm

Povrchová úprava

Lesklý

Počet listov

20

Obsah balenia

2 x 10 ks fotopapiera 5 x 7,6 cm (2 x 3-palcový)

Rozmery balenia výrobku (sada)

65 x 17 x 124 mm

Hmotnosť

0,03 kg

Kód UPC

190780128329

Záruka
Tento produkt HP je zabezpečený zárukou a prostredníctvom oddelenia servisu a podpory zákazníkov HP.

Ak chcete získať ďalšie informácie o doplnkoch spoločnosti HP, navštívte http://www.hp.com
Skutočný produkt sa môže líšiť od obrázkov. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Jedinými zárukami na produkty a služby spoločnosti HP sú záruky uvedené v záručných dokumentoch dodávaných spolu s danými produktmi a službami.
Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či
vynechaný text v tomto dokumente.
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