Tiedot

HP PageWide kiiltävä esitepaperi
(Z7S68A, Z7S67A)

Oikea valinta HP PageWide -tulostimiin esimerkiksi markkinointi- ja osto-osastolle.
Tee tulostimestasi markkinointiväline kirkkaanvalkoisen, raskaan esitepaperin avulla. Tuota
ammattilaislaatuisia lehtisiä, esitteitä ja muita tulosteita käyttämällä paperia, jotka on suunniteltu
erityisesti HP PageWide -tulostimiin.

Ammattilaistasoista raskasta laatua joka projektiin

Tulosta toimistossasi helposti kaksipuolisia esitteitä, lehtisiä ja muita tulosteita, jotka näyttävät ja tuntuvat ammattimaisilta molemmilta puolilta.
Luo esitteitä, lehtisiä ja muita tulosteita – tämä paperi toimii kaikissa tulostusprojekteissasi.

Markkinointimateriaalit on nyt helppo tehdä omissa tiloissa.

Ammattimaista laatua, eloisia kuvia ja terävää tekstiä kirkkaan valkoisella, kiiltävällä esitepaperilla, jonka ansiosta yrityksesi erottuu muista.
Kiiltävä pinta tehostaa värejä ja tekee projekteissasi käyttämistäsi kuvista eloisat.

Suunniteltu yhdessä toimimaan ihanteellisesti.

Hyödynnä tulostimesi täysimääräisesti käyttämällä paperia, joka on suunniteltu erityisesti HP PageWide -tulostimille. Raskaaseen käyttöön tarkoitettu
kiiltäväpintainen paperi on suunniteltu toimimaan sulavasti erittäin suurilla nopeuksilla.
Auta suojelemaan metsiä valitsemalla FSC®-sertifioidut1 koti- ja toimistokäyttöön tarkoitetut HP-paperit.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®) -lisenssikoodi FSC®-C017543.
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Yhteensopivuuslausunto
HP PageWide -tulostimet

Tekniset tiedot
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Kuvaus

HP PageWide kiiltävä esitepaperi, 100 arkkia/A3/297 x 420 mm

HP PageWide kiiltävä esitepaperi, 200 arkkia/A4/210 x 297 mm

Tulostusmateriaalin koko

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Paperin paino

160 g/m²

160 g/m²

Lopeta

Kiiltävä

Kiiltävä

Arkkien lukumäärä

100

200

Pakkauksen sisältö

100 arkkia 297 × 420 mm:n paperia

200 arkkia 210 × 297 mm:n paperia

Pakkauksen koko

430 × 307,09 × 34,04 mm

302 × 216,15 × 35,81 mm

Paino

2,4 kg

2,09 kg

UPC-tunnus

190780901915

190780901908

Takuu
Takuu 90 päivää, valmistaja vaihtaa vialliset osat

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa http://www.hp.com
Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja
-palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi.
HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.
4AA7-0261FIE, Kesäkuu 2017

