Datablad

HP ZINK® självhäftande fotopapper – 50 ark/5 x 7,6 cm (2
x 3 tum)
(1DE37A)

Perfekt för personer som tar foton med telefonen och som vill ha utskrifter av sina
favoritstunder för att ge till vänner och för att dekorera föremål eller utrymmen.
Särskilt utformad för din HP Sprocket-fotoskrivare, förvandla dina favoritstunder till 5 x 7,6 cm (2 x
3-tums) fläckfria, färgrika självhäftande foton med HP ZINK® fotopapper. Börja enkelt att skriva ut
foton som du kan dela med familj och vänner.
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Omedelbara utskrifter

Skriv enkelt ut dina favoritfoton. Fyll enkelt HP ZINK® papper i HP Sprocket-fotoskrivaren för delbara 5 x 7,6 cm (2 x 3-tums) virtuella snapshots när som
helst, var som helst. 1
Ta ett foto och förvandla det till en upplevelse. Skriv ut självhäftande snapshots som du kan dela med familj och vänner.

Utskrivbara självhäftande etiketter

Dra bort baksidan av dina utskrifter för att göra dina foton till snabbetiketter. Dekorera ryggsäckar, klippböcker eller utrymmen med självhäftande
snapshots som visar dina favoritstunder.
Dra bort baksidan och omge dig med etiketter som innehåller dina favoritminnen.

Klara färger, hållbara utskrifter

Kladdfria, vattenfasta och slitstarkta, dessa glansiga, färgrika fotona är redo att delas med andra och användas så fort de har blivit utskrivna.
HP ZINK® fotopapper är specialdesignat för att säkerställa att du får lysande, glänsande foton med levande färger. 1
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ZINK-teknik och varumärken från ZINK. Används med licens.
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Kompatibilitetsförklaring
För att användas tillsammans med HP Sprocket-fotoskrivare

Produktspecifikationer
P/N

1DE37A

Beskrivning

HP ZINK® självhäftande fotopapper – 50 ark/5 x 7,6 cm (2 x 3 tum)

Mediestorlek

51 x 76 mm

Medievikt

290 g/m²

Slutför

Glättat

Antal ark

50

I förpackningen

5 x 10-arksförpackningar med 5 x 7,6 cm fotopapper

Förpackningens yttermått (paketet)

67,8 x 20,3 x 124 mm

Vikt

0,07 kg

UPC-kod

190781150503

Garanti
Denna HP-produkt backas upp av garanti samt service och support från HP Customer Care.

Om du vill ha mer information om HP-tillbehör, besök http://www.hp.com
Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan
föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget
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