Datasheet

HP ZINK® zelfklevend fotopapier, 50 vel/5 x 7,6 cm (2 x 3
inch)
(1DE37A)

Ideaal voor mensen die foto's van hun mobiele telefoon willen printen. Leuk om familie en
vrienden mee te verrassen en om je kamer of werkplek op te fleuren.
Speciaal ontworpen voor je HP Sprocket fotoprinter: leg je leukste momenten vast op 5 x 7,6-cm (2 x
3-inch) veegvaste, kleurrijke zelfklevende foto's met HP ZINK® fotopapier. Print eenvoudig foto's en
deel ze met familie en vrienden.
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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

1DE37A

Omschrijving

HP ZINK® zelfklevend fotopapier, 50 vel/5 x 7,6 cm (2 x 3 inch)

Mediaformaat

51 x 76 mm

Mediagewicht

290 gr/m²

Voltooien

Glans

Aantal vellen

50

Inhoud van de doos

5 pakken met 10 vel fotopapier van 5 x 7,6 cm

Afmetingen productverpakking (bundel)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Gewicht

70 gr

UPC-code

190781150503

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

Meer informatie over HP Supplies is beschikbaar op http://www.hp.com
Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen
die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een
aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.
4AA7-0125NLE, Mei 2017

