Φύλλο δεδομένων

Γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες HP PageWide
(Z7S68A, Z7S67A)

Ιδανικό για χρήστες εκτυπωτών HP PageWide, όπως οι διαχειριστές τμημάτων μάρκετινγκ ή
τα τμήματα προμηθειών για επιχειρήσεις.
Μετατρέψτε τον εκτυπωτή σας στον απόλυτο εκτυπωτή για προωθητικό υλικό, με κατάλευκο,
βαρύ χαρτί για μπροσούρες. Δημιουργήστε φυλλάδια, διαφημιστικά και μπροσούρες
επαγγελματικής ποιότητας, με χαρτί κατασκευασμένο ειδικά για τους εκτυπωτές HP PageWide.

Εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας σε βαρύ χαρτί για κάθε εργασία

Εκτυπώστε εύκολα μπροσούρες, φυλλάδια και διαφημιστικά διπλής όψης, με επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση και στις δύο όψεις – απευθείας από
το γραφείο σας.
Δημιουργήστε μπροσούρες, φυλλάδια, διαφημιστικά και άλλα έγγραφα – αυτό το χαρτί αποδίδει σε όλες τις εργασίες εκτύπωσης.

Εύκολη δημιουργία προωθητικού υλικού ενδοεταιρικά

Παραδώστε εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας με ζωντανές εικόνες και ευκρινές κείμενο σε κατάλευκο, γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες, που
κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίζει.
Ενισχύστε τα χρώματα και δημιουργήστε ζωντανές εικόνες στις εργασίες σας με αυτό το γυαλιστερό φινίρισμα.

Έχουν σχεδιαστεί μαζί για βέλτιστη απόδοση

Αξιοποιήστε πλήρως τον εκτυπωτή σας με χαρτί που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τον εκτυπωτή HP PageWide. Αυτό το ανθεκτικό χαρτί με γυαλιστερή
επικάλυψη είναι σχεδιασμένο ώστε να προωθείται ομαλά σε πολύ υψηλές ταχύτητες.
Προστατεύστε τα δάση επιλέγοντας χαρτιά HP για το σπίτι και το γραφείο με πιστοποίηση FSC® 1.
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Κωδικός Άδειας Χρήσης Forest Stewardship Council® (FSC®) FSC®-C017543.
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Δήλωση συμβατότητας
Εκτυπωτές HP PageWide

Προδιαγραφές προϊόντος
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Περιγραφή

Γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες HP PageWide-100
φύλλα/A3/297 x 420 mm

Γυαλιστερό χαρτί για μπροσούρες HP PageWide-200
φύλλα/A4/210 x 297 mm

Μέγεθος μέσων

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Βάρος μέσων

160 g/m²

160 g/m²

Τέλος

Γυαλιστερό

Γυαλιστερό

Αριθμός φύλλων

100

200

Στη συσκευασία

100 φύλλα χαρτιού 297 x 420 mm

200 φύλλα χαρτιού 210 x 297 mm

Διαστάσεις συσκευασίας προϊόντος
(πακέτο)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Βάρος

2,4 kg

2,09 kg

Κώδικας UPC

190780901915

190780901908

Εγγύηση
Eγγύηση 90 ημερών, αντικατάσταση από κατασκευαστή σε περίπτωση ελαττώματος

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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