Dataark

HP PageWide glanset brosjyrepapir
(Z7S68A, Z7S67A)

Ideelt for brukere av HP PageWide-skrivere, for eksempel markedsavdelingsadministratorer
eller innkjøpere for bedrifter.
Gjør skriveren til et markedsføringsverktøy med skinnende hvitt, tykt brosjyrepapir. Lag profesjonelle
flyveblad, løpesedler og brosjyrer med papir laget spesielt for HP PageWide-skrivere.

Profesjonell og tykk kvalitet for alle prosjekter

Skriv enkelt ut tosidige brosjyrer, flygeblad og løpesedler med et profesjonelt utseende på begge sider – direkte fra kontoret.
Lag brosjyrer, flygeblad, løpesedler og mer – dette papiret leverer for alle utskriftsprosjekter.

Internt markedsføringsmateriell på en enkel måte

Lever profesjonell kvalitet med livaktige bilder og skarp tekst på skinnende hvitt, glanset brosjyrepapir som sørger for at bedriften din skiller seg ut.
Forbedre fargene og lag livaktige bilder i prosjektene med denne glansede finishen.

Designet sammen for optimal ytelse

Få mer ut av skriveren med papir laget spesielt for HP PageWide. Dette kraftige papiret med glanset bestrykning er laget for smidig kjøring ved svært høy
hastigheter.
Bidra til å beskytte skogen ved å velge FSC®-sertifisert1 HP-papir for hjem og kontor.

1

Forest Stewardship Council® (FSC®) lisenskode FSC®-C017543.
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Kompatibilitetserklæring
HP PageWide-skrivere

Produktspesifikasjoner
P/N

Z7S68A

Z7S67A

Beskrivelse

HP PageWide glanset brosjyrepapir-100 ark/A3/297 x 420 mm

HP PageWide glanset brosjyrepapir-200 ark/A4/210 x 297 mm

Mediestørrelse

297 x 420 mm

210 x 297 mm

Medievekt

160 g/m²

160 g/m²

Finish

Glanset

Glanset

Antall ark

100

200

I esken

100 ark med 297 x 420 mm papir

200 ark med 210 x 297 mm papir

Mål på produktinnpakning (pakke)

430 x 307,09 x 34,04 mm

302 x 216,15 x 35,81 mm

Vekt

2,4 kg

2,09 kg

UPC-kode

190780901915

190780901908

Garanti
90 dagers garanti, produsenten skifter enheten hvis defekt

Du finner mer informasjon om rekvisita fra HP, på http://www.hp.com
Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De
eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette
dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.
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