Datablad

Selvklæbende HP ZINK™-fotopapir, 50 ark på 5 x 7,6 cm (2
x 3")
(1DE37A)

Ideel til alle, som elsker fotos og deler dem på sociale netværk, men som også gerne vil
udskrive fotos, som de kan give til deres venner eller bruge til at pynte op med.
HP ZINK™-fotopapir er specielt designet til din HP Sprocket-fotoprinter, så du kan forvandle dine
yndlingsøjeblikke til klistermærker på 5 x 7,6 cm (2 x 3"), der ikke kan tværes ud. Du kan nemt
udskrive fotos, du vil dele med familie og venner.
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Øjeblikkelig udskrivning

Du kan nemt udskrive dine yndlingsfotos. Du skal bare lægge HP ZINK™-papir i din HP Sprocket-fotoprinter – så kan du dele snapshots på 5 x 7,6 cm (2 x
3") uanset tid og sted.1
Tag et foto, og gør det til en oplevelse. Udskriv snapshots som klistermærker, der kan deles med familie og venner.

Udskriv klistermærker

Bagsiden af billederne kan tages af, så dine fotos bliver til klistermærker. Du kan pynte rygsække, scrapbøger eller andet med snapshots af dine
yndlingsøjeblikke.
Tag bagsiden af billederne, og pynt dine omgivelser med billeder af dine yndlingsøjeblikke.

Klare farver, holdbare udskrifter

Disse blanke og farverige fotos er vandfaste og kan ikke tværes ud eller rives i stykker – de kan deles og håndteres, så snart de er udskrevet.
HP ZINK™-fotopapir er specielt designet til at sikre, at du får flotte blanke fotos med levende farver.1
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ZINK-teknologi og varemærker fra ZINK. Bruges under licens.
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Kompatibilitetserklæring
Kan bruges sammen med HP Sprocket-fotoprinter

Produktspecifikationer
P/N

1DE37A

Beskrivelse

Selvklæbende HP ZINK™-fotopapir, 50 ark på 5 x 7,6 cm (2 x 3")

Medieformat

51 x 76 mm

Medievægt

290 g/m²

Finish

Blankt

Antal ark

50

Hvad er der i kassen

Pakker med fotopapir, 5 x 10 ark på 5 x 7,6 cm

Størrelse på emballeret produkt (samlet
pakke)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Vægt

0,07 kg

UPC-kode

20190781150507

Garanti
Dette HP produkt er dækket af garanti og service og support fra HP Kundesupport.

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
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