Datablad

HP PageWide-brochurepapir, blankt
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideelt til brugere af HP PageWide-printere, f.eks. administratorer i marketingafdelinger eller
virksomheders indkøbsafdelinger.
Brug printeren til marketingmateriale med helt hvidt, kraftigt brochurepapir. Du kan fremstille
løbesedler i professionel kvalitet, noter og brochurer med papir, der er designet specifikt til HP
PageWide-printere.

Kraftig professionel kvalitet til alle projekter

Du kan nemt fremstille dobbeltsidede brochurer, løbeblade og materialer til uddeling med et professionelt udseende på begge sider – direkte på dit kontor.
Du kan fremstille brochurer, løbeblade, materiale til uddeling m.m. – dette papir er velegnet til alle dine udskriftsopgaver.

Intern produktion af marketingmateriale på den nemme måde

Du får professionel kvalitet med naturtro billeder og klar tekst på helt hvidt og blankt brochurepapir, der får din virksomhed til at skille sig ud.
Stærkere farver og naturtro billeder i dine projekter med blank finish.

Designet sammen til optimal effektivitet

Du får mere ud af din printer med papir, der er fremstillet specifikt til HP PageWide-printere. Dette kraftige papir med blank coating er designet til
produktion helt uden problemer ved meget høje hastigheder.
Du beskytter skovene ved at vælge FSC®-certificeret 1 HP-papir til kontor- og hjemmebrug.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®), licenskode FSC®-C017543.
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Kompatibilitetserklæring
HP PageWide-printere

Produktspecifikationer
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Beskrivelse

HP PageWide-brochurepapir, blankt, 100 ark/A3/297 x 420 mm

HP PageWide-brochurepapir, blankt, 200 ark/A4/210 x 297 mm

Medieformat

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Medievægt

160 g/m²

160 g/m²

Finish

Blankt

Blankt

Antal ark

100

200

Hvad er der i kassen

100 ark papir på 297 x 420 mm

200 ark papir på 210 x 297 mm

Størrelse på emballeret produkt (samlet
pakke)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Vægt

2,4 kg

2,09 kg

UPC-kode

190780901915

190780901908

Garanti
90 dages garanti, producenten erstatter fejlbehæftet produkt

Der er flere oplysninger om HP's printerforbrugsvarer på http://www.hp.com
Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's
produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en
yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.
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