Φύλλο δεδομένων

Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK™ – 50 φύλλα/5
x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες)
(1DE37A)

Ιδανικό για όσους αγαπούν τις φωτογραφίες και τις μοιράζονται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, αλλά θα ήθελαν επίσης να τις εκτυπώνουν για να τις προσφέρουν σε φίλους ή να
διακοσμούν το χώρο τους.
Το φωτογραφικό χαρτί HP ZINK™ είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP
Sprocket, ώστε να μετατρέπετε τις αγαπημένες σας στιγμές σε πολύχρωμες αυτοκόλλητες
φωτογραφίες 5 x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες) χωρίς μουτζούρες. Ξεκινήστε να εκτυπώνετε εύκολα
φωτογραφίες, για να τις μοιράζεστε με την οικογένεια και τους φίλους σας.
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Εκτυπώσεις στη στιγμή

Εκτυπώστε εύκολα τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Απλώς τοποθετήστε χαρτί HP ZINK™ στον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket, για
φωτογραφίες μεγέθους 5 x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες) που μπορείτε να μοιράζεστε κάθε ώρα και στιγμή, όπου κι αν βρίσκεστε.1
Μετατρέψτε τις φωτογραφίες που τραβάτε σε ολόκληρη εμπειρία. Εκτυπώστε αυτοκόλλητες φωτογραφίες και μοιραστείτε τις με την οικογένεια και
τους φίλους σας.

Εκτυπώσιμα αυτοκόλλητα

Αφαιρέστε το πίσω μέρος των εκτυπώσεών σας και οι φωτογραφίες σας μετατρέπονται αμέσως σε αυτοκόλλητα. Διακοσμήστε σακίδια, λευκώματα ή
το χώρο σας με αυτοκόλλητες φωτογραφίες των αγαπημένων σας στιγμών.
Αφαιρέστε το πίσω μέρος και γεμίστε το περιβάλλον σας με αυτοκόλλητα με τις αγαπημένες σας αναμνήσεις.

Φωτεινά χρώματα, ανθεκτικές εκτυπώσεις

Γυαλιστερές έγχρωμες φωτογραφίες, αδιάβροχες, ανθεκτικές στις μουτζούρες και τα σχισίματα και έτοιμες για χρήση αμέσως μετά την εκτύπωση.
Το φωτογραφικό χαρτί HP ZINK™ έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χαρίζει φωτεινές, γυαλιστερές φωτογραφίες με ζωντανά χρώματα.1
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Τεχνολογία ZINK και εμπορικά σήματα από τη ZINK. Χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

Φύλλο δεδομένων | Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK™ – 50 φύλλα/5 x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες)

Δήλωση συμβατότητας
Για χρήση με τον εκτυπωτή φωτογραφιών HP Sprocket

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

1DE37A

Περιγραφή

Αυτοκόλλητο φωτογραφικό χαρτί HP ZINK™ – 50 φύλλα/5 x 7,6 cm (2 x 3 ίντσες)

Μέγεθος μέσων

51 x 76 mm

Βάρος μέσων

290 g/m²

Τέλος

Γυαλιστερό

Αριθμός φύλλων

50

Στη συσκευασία

5 πακέτα 10 φύλλων φωτογραφικού χαρτιού 5 x 7,6 cm

Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος
(πακέτο)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Βάρος

0,07 kg

Κώδικας UPC

20190781150507

Εγγύηση
Αυτό το προϊόν HP υποστηρίζεται από εγγύηση και από την εξυπηρέτηση και υποστήριξη HP Customer Care.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλώσιμα της HP, επισκεφθείτε http://www.hp.com
Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά
σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.
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