Dataark

HP ZINK™-fotopapir med klebrig bakside, 50 ark / 5 x 7,6
cm (2 x 3 tommer)
(1DE37A)

Perfekt for dem som liker bilder og å dele dem på sosiale nettverk, men som også vil ha
utskrevne bilder de kan gi til venner eller dekorere med.
HP ZINK™-fotopapir er spesialdesignet for HP Sprocket-fotoskriveren og gjør favorittøyeblikkene om
til flekkbestandige og fargerike selvklebende bilder på 5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer). Start enkelt å skrive
ut bilder du kan dele med familie og venner.
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Umiddelbare utskrifter

Skriv enkelt ut favorittfotografiene. Det er bare å legge HP ZINK™-papir i HP Sprocket-fotoskriveren for delbare bilder på 5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer) så å si
når som helst og hvor som helst. 1
Ta et bilde og gjør det om til en opplevelse. Skriv ut selvklebende bilder du kan dele med familie og venner.

Klistremerker du kan skrive ut

Dra av baksiden av utskriftene slik at bildene blir til klistremerker. Dekorer ryggsekker, minnebøker eller plassen din med selvklebende bilder av de beste
øyeblikkene..
Dra av baksiden og heng klistremerker med de beste minnene der du vil.

Strålende farger, holdbare utskrifter

Disse glansede og fargerike bildene er flekk-, vann- og rivebestandige og er klare til å deles og håndteres så snart de er skrevet ut.
HP ZINK™-fotopapir er spesiallaget for å sikre at du får strålende, glansede bilder med livaktige farger.1
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ZINK-teknologi og varemerker fra ZINK. Brukes på lisens.
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Kompatibilitetserklæring
For bruk med HP Sprocket fotoskriver

Produktspesifikasjoner
P/N

1DE37A

Beskrivelse

HP ZINK™-fotopapir med klebrig bakside, 50 ark / 5 x 7,6 cm (2 x 3 tommer)

Mediestørrelse

51 x 76 mm

Medievekt

290 g/m²

Finish

Glanset

Antall ark

50

I esken

5 10 arks pakninger med fotopapir på 5 x 7,6 cm

Mål på produktinnpakning (pakke)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Vekt

0,07 kg

UPC-kode

20190781150507

Garanti
Dette HP-produktet understøttes av en garanti og HP Customer Care service og support.

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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