Datasheet

HP PageWide glanzend brochurepapier
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideaal voor gebruikers van HP PageWide printers, zoals beheerders van marketingafdelingen
of bedrijfsinkopers.
Creëer met uw printer uw eigen marketingmateriaal op zwaar helderwit brochurepapier. Produceer
professionele flyers, handouts en brochures op papier dat speciaal voor HP PageWide printers
ontworpen is.

Zware kwaliteit professioneel papier voor elk project

Print gemakkelijk zelf op kantoor dubbelzijdige brochures, flyers en handouts met een professionele uitstraling.
Maak brochures, flyers, handouts en meer: dit papier is ideaal voor al uw printprojecten.

Print gemakkelijk marketingmateriaal in eigen beheer

Onderscheid u met uw bedrijf door levendige foto's en scherpe tekst van professionele kwaliteit op helderwit glanzend brochurepapier.
Produceer levendige foto's met extra heldere kleuren op dit glanzende papier.

Samen ontworpen voor de best mogelijke resultaten

Haal meer uit uw printer met papier dat speciaal voor de HP PageWide is gemaakt. Dit zware papier met een glanzende coating is ontworpen om ook bij
zeer hoge snelheden probleemloos te werken.
Bescherm bossen door FSC®-gecertificeerd1 HP papier voor thuis en kantoor te gebruiken.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®) licentiecode FSC®-C017543.
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Verklaring over compatibiliteit
HP PageWide printers

Productspecificaties
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Omschrijving

HP PageWide glanzend brochurepapier, 100 vel A3/297 x 420
mm

HP PageWide glanzend brochurepapier, 200 vel A4/210 x 297
mm

Mediaformaat

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Mediagewicht

160 gr/m²

160 gr/m²

Voltooien

Glanzend

Glanzend

Aantal vellen

100

200

Inhoud van de doos

100 vel papier, 297 x 420 mm

200 vel papier, 210 x 297 mm

Afmetingen productverpakking (bundel)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Gewicht

2,4 kg

2,09 kg

UPC-code

190780901915

190780901908

Garantie
90 dagen garantie, defecte producten worden door de fabrikant vervangen
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