Adatlap

HP PageWide fényes brosúrapapír
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideális a HP PageWide nyomtató felhasználói, például a marketingrészleg ügyintézői vagy a
vállalati beszerzők számára.
Változtassa nyomtatóját marketingtevékenysége központi elemévé a ragyogóan fehér, vastag
brosúrapapírral. Profi minőségű szórólapokat, tájékoztatókat és brosúrákat hozhat létre a
kifejezetten HP PageWide nyomtatókhoz készült papírral.

Professzionális minőségű vastag papír minden projekthez

Egyszerűen nyomtathat professzionális benyomást keltő kétoldalas brosúrákat, szórólapokat és tájékoztatókat – közvetlenül az irodájából.
Brosúrákat, szórólapokat, tájékoztatókat és egyebeket készíthet – ez a papír minden nyomtatási projekt esetében megállja a helyét.

Belső marketinganyagok egyszerűen

A ragyogóan fehér, fényes brosúrapapírra nyomtatott élénk képekkel és tűéles szövegekkel professzionális minőséget érhet el, amellyel vállalkozása
kiemelkedhet a versenytársak közül.
Ezzel a fényes bevonattal élénkebbé teheti a színeket és életteli képeket készíthet projektjeihez.

Együttes tervezés az optimális teljesítmény érdekében

A kifejezetten HP PageWide készülékekhez tervezett papírral többet hozhat ki nyomtatójából. Ez a fényes bevonattal ellátott, strapabíró papír a
kialakításának köszönhetően rendkívül nagy sebesség mellett is megbízhatóan használható.
Segítsen megóvni az erdőket, és válassza az FSC® tanúsítvánnyal1 ellátott HP otthoni és irodai papírokat.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®) licenckódja: FSC®-C017543.
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Kompatibilitási nyilatkozat
HP PageWide nyomtatók

Termékjellemzők
Termékszám

Z7S68A

Z7S67A

Megnevezés

HP PageWide fényes brosúrapapír – 100 lap/A3/297 x 420 mm

HP PageWide fényes brosúrapapír – 200 lap/A4/210 x 297 mm

Hordozó mérete

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Hordozó súlya

160 g/m²

160 g/m²

Befejezés

Fényes

Fényes

Lapok száma

100

200

A csomag tartalma

100 lap 297 x 420 mm-es papír

200 lap 210 x 297 mm-es papír

Termékcsomagolás méretei

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Súly

2,4 kg

2,09 kg

UPC kód

190780901915

190780901908

Jótállás
90 napos garancia, a gyártó hiba esetén kicseréli

A HP-tartozékokról a következő webhelyen tájékozódhat: http://www.hp.com
A képen látható termék csak illusztráció. © Copyright HP Development Company, L.P., 2017. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A HP
termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A
dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy
szerkesztési hibákért és hiányosságokért.
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